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การวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจโครงการลงทุนผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานคร
หลวง เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนโครงการของการประปานครหลวง การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์ คือ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานปีท่ี 1 – 10 (ปีงบประมาณ 2547 - 2556) ของโครงการ
ลงทุนผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง เพ่ือศึกษาความคุม้ค่าทางการเงินและเศรษฐกิจใน
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น ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง 
 

การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเทคนิค ดา้นการเงินและดา้นเศรษฐกิจ มีตวัช้ีวดัความ
คุม้ค่าโครงการ ดงัน้ี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV), อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR), อตัราส่วน
ผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  ของโครงการ 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการน้ีมีความเหมาะสมในการลงทุนทางดา้นเทคนิคและทางดา้น

เศรษฐกิจ แต่ไม่มีความเหมาะสมทางดา้นการเงิน ท่ีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) เท่ากบั -2.34 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 0.8905 เท่า อตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 0.9808 % และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 9 ปี 6 เดือน สามารถคืนทุนได้
ภายในอายุโครงการ แต่เน่ืองจากการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานภายใต้
การควบคุมดูแลของรัฐบาล ดงันั้นจึงพิจารณาโครงการทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั พบว่า ท่ีอตัราคิดลด
ร้อยละ 11.55 โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 0.27 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.0142 เท่า อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 11.8574 % และระยะเวลาคืนทุน
เท่ากบั 6 ปี 1 เดือน ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาในทางส่งเสริมโครงการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
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the Thesis Committee: Associate  Professor Darawan  Virunhaphol, Ph.D. 89 Pages. 
 

 
An Economic and Financial Analysis of The Metropolitan Waterworks Authority Drinking Water 

Production Investment Project is an economic optimum analysis of the Metropolitan Waterworks Authority 
Business Investment. The objective of this study is to conduct an operation research between year 1 to 10 
(Fiscal year 2004 - 2013) of the drinking water production invested by The Metropolitan Waterworks Authority 
in order to examine the sensitivity and the cost benefit analysis for cost saving of the investment project.  
 

This study is conducted by collecting secondary data from relevant organizations and analyze           
an economic optimum of the investment project in 3 main aspects which are: technical aspect, financial aspect 
and economic aspect. Indicators and approaches used in an economic optimum of the investment project are 
Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period and  
Sensitivity Analysis. 
 

An analysis reveals an economic optimum of the investment project is determined to be optimal in 
terms of the technical and the economic aspect; nevertheless, the optimal level of the financial aspect is          
not satisfactory. With an interest rate of 3% of the investment, the project has the Net Present Value of               
-2.34 Million Baht. The benefit-Cost Ratio is 0.8905 times and the Internal Return Rate is at 0.9808% with              
the payback period of 9 years 6 months which is still within the project lifetime. Owing to the fact that           
the Metropolitan Waterworks Authority is a state enterprises under government conservatorship, which is 
evaluated with a priority on the financial and the business aspect, the study is therefore focus mainly on          
the business economic. The study of the business economic aspect shows that by calculated at the discount rate 
of 11.55%. The project will have the Net Present Value of 0.27 Million Baht, the Benefit-Cost Ratio at     
1.0142 times, the Internal Return rate of 11.8574% and the payback period of only 6 years 1 months. 
Concerning the sensitivity analysis, the study was carried out with the goal to promote the project operation 
efficiency.  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัการประปานคร
หลวง พ.ศ. 2510 มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจจดัหาแหล่งน ้าดิบและจดัให้ไดม้าซ่ึงน ้ าดิบเพื่อใชใ้นการ
ประปา รวมทั้งผลิต จดัส่ง และจ าหน่ายน ้ าประปาในเขตทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดัสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกบัระบบประปาเอกชนในเขตท้องท่ีดังกล่าว  
นอกจากน้ียงัด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา 

 
การประปานครหลวงไดท้  าการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิทในตรา “พระแม่ธรณี” 

โดยจะผลิตเฉพาะน ้ าถว้ยขนาด 220 ซีซี. และขวด PET ขนาด 600 ซีซี. เพื่อใช้ภายในองคก์รโดย
มิได้จ  าหน่าย เช่น การประชุม การรับรองผูม้าเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งส่งไปช่วยเหลือสังคมใน
กิจกรรมสาธารณกุศลและการบรรเทาสาธารณภยั ตลอดจนสนบัสนุนในงานพิธีการหรือกิจกรรม
ของรัฐบาล เป็นตน้ ก าลงัผลิตประมาณวนัละ 500 ขวด นบัวา่หน่วยงานมีความพร้อมในหลายดา้น
ท่ีจะลงทุนผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดจ าหน่ายในตลาดน ้าด่ืมบรรจุขวดของประเทศไทย 

 
จากการท่ีนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร) ไดม้าตรวจเยี่ยมการประปานครหลวง 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 และไดม้อบนโยบายให้ กปน. ผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดออกจ าหน่าย
ในราคาท่ีไม่มุ่งหวงัท่ีจะหารายไดห้รือก าไร แต่ตอ้งไม่ขาดทุน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
1. เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยใหผู้มี้รายไดน้อ้ยน าไปจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได ้
 
2. เพื่อเป็นทางเลือกใหป้ระชาชนไดซ้ื้อน ้าด่ืมบรรจุขวดในราคาถูก เป็นการช่วยตรึงราคา

ค่าน ้าด่ืมบรรจุขวดในตลาดอีกทางหน่ึงดว้ย 
 

3. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ในเร่ืองน ้าประปาด่ืมได ้
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การประปานครหลวงได้พิจารณาจัดท าโครงการผลิตและจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวด         
โดยก่อตั้งโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด ใชเ้งินลงทุนแรกเร่ิมโครงการประมาณ 8.34 ลา้นบาท ผลิต
น ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใส (PET) ตรา “ปาป้า” ขนาดบรรจุ 600 ซีซี. ผลิตไดว้นัละ 21,600 ขวด 
โดยใชน้ ้าประปาซ่ึงมีคุณภาพไดม้าตรฐานองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เป็นวตัถุดิบ มาผา่นกรรมวิธี
ลดความกระดา้งและเติมโอโซน เพื่อท าใหน้ ้าใสไม่มีกล่ินเหมน็ ปรับใหน้ ้าน่าด่ืมยิ่งข้ึน พร้อมไดรั้บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา เร่ิมวางจ าหน่าย ณ ท่ีท าการส านกังานประปาสาขาทุก
แห่ง รวมทั้งส านกังานใหญ่การประปานครหลวง ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยก าหนด
ราคาขายในราคาเท่าทุนโหลละ 36 บาท จึงเป็นน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีมีคุณภาพและราคาถูกมาจนถึง
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนัโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงได้ด าเนินโครงการมา

มากกว่า 10 ปี  โครงการฯ ไดเ้ขา้สู่ระยะท่ี 2 (อายุโครงการ 10 ปี ช่วงปีงบประมาณ 2557 - 2566) 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงขยายโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดและซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
เน่ืองจากโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดและโกดงัไม่สามารถรองรับการขยายตวัของก าลงัการผลิต
และยอดจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ประกอบกบัเคร่ืองจกัรผลิตน ้าด่ืมของโครงการฯ จะหมดอายุการใช้
งานในปีงบประมาณ 2556 ท าให้ตอ้งจดัซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าด่ืมเขา้มาทดแทน จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการฯ ในระยะท่ี 1 (อายุโครงการ 10 ปี ช่วงปีงบประมาณ 
2547 - 2556) เพื่อให้ทราบถึงแนวโนม้ของยอดจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึน ก าลงัการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับ
จดัซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตน ้าด่ืมเคร่ืองใหม่  คณะกรรมการโครงการฯ จะไดน้ าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจลงทุนจดัซ้ือสินทรัพย์โครงการฯ หรือวางแผนก าลังการผลิต เพื่อการด าเนินงานของ
โครงการฯ ในระยะท่ี 2 จะไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่การประปานครหลวง 

 
ในปีงบประมาณ 2555 นายเจริญ ภสัระ ผูว้่าการการประปานครหลวง ได้เชิญชวนให้

ประชาชน นิสิต นกัศึกษา ท่ีมีความสนใจและมีความสามารถดา้นการออกแบบเขา้ร่วมการแข่งขนั
ออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวดในโครงการ “Rebranding & Redesigning น ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดของ กปน.” ซ่ึงไดใ้ห้มีการออกแบบขวดถึง 4 ขนาด คือ 350 ซีซี. / 500 ซีซี. / 600 ซีซี. และ 
1,500 ซีซี. เน่ืองจาก กปน. มีนโยบายขยายก าลงัการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด และในปีงบประมาณ 
2556 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบธุรกิจน ้ าด่ืมบรรจุขวด ไดเ้สนอให้ด าเนินการปรับปรุง
ขยายโรงงาน ขยายก าลงัการผลิตเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากข้ึน โดยเป้าหมายคือ ลูกคา้ท่ีเป็นองค์กร
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีมีก าลงัซ้ือในปริมาณมากท่ีตอ้งการผลิตน ้าด่ืมในตราของตนเอง 
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น ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงเป็นน ้าด่ืมท่ีผา่นการฆ่าเช้ือโรคดว้ยโอโซนบรรจุ
ในขวดใส (PET) มีขนาดบรรจุ 3 ขนาด คือ 350 ซีซี. 600 ซีซี. และ 1,500 ซีซี. ใชช่ื้อทางการคา้วา่ 
“ปาป้า” (PAPA) โดยมีก าลงัการผลิตอยูท่ี่วนัละ 180,000 ขวด มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายครอบคลุมพื้นท่ี
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จ านวน 19 แห่ง ไดแ้ก่ 

 

1. ส านกังานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองหอ้ง  

   

2. ส านกังานประปาสาขาสุขมุวทิ ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนง 
   

3. ส านกังานประปาสาขาพระโขนง ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนง 

   

4. ส านกังานประปาสาขาสมุทรปราการ ต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง 
   

5. ส านกังานประปาสาขาแมน้ศรี ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสนใน 

   

6. ส านกังานประปาสาขาพญาไท ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร 
   

7. ส านกังานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ 

   

8. ส านกังานประปาสาขาลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ แขวงวงัทองหลาง 

   

9. ส านกังานประปาสาขานนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 

   

10. ส านกังานประปาสาขาประชาช่ืน ถนนประชาช่ืน แขวงจตุจกัร  
   

11. ส านกังานประปาสาขาบางเขน ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ 

   

12. ส านกังานประปาสาขามีนบุรี ถนนรามค าแหง แขวงแสนแสบ 
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13. ส านกังานประปาสาขาตากสิน ถนนพระราม 2  แขวงบางมด 
   

14. ส านกังานประปาสาขาสุขสวสัด์ิ ถนนพระราม 2  แขวงบางมด 

   

15. ส านกังานประปาสาขาบางกอกนอ้ย ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
   

16. ส านกังานประปาสาขาภาษีเจริญ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ 

   

17. ส านกังานประปาสาขาบางบวัทอง ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง 
   

18. ส านกังานประปาสาขามหาสวสัด์ิ ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 

   

19. กองจดัเก็บพิเศษ ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ แขวงลาดยาว 
 

โครงการลงทุนผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง ไดก้ าเนิดจากแนวคิดท่ีว่า 
ตลาดหรืออุปสงค์น ้ าด่ืมบรรจุขวดมีปริมาณมาก การประปานครหลวงสามารถแบ่งส่วนแบ่ง
การตลาดมาได้ และการประปานครหลวงมีความพร้อมในหลาย ๆ ดา้น จึงได้ท าการลงทุนใน
โครงการฯ มาอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการประปานครหลวงควรศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินและ
เศรษฐกิจในการลงทุนผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแผนการผลิตของโครงการ 
พร้อมทั้งหาแนวทางในการลดตน้ทุนให้ได้มากท่ีสุดเพื่อสร้างรายได้เขา้สู่การประปานครหลวง 
ตามนโยบายของผูบ้ริหารท่ีให้ปรับปรุงองคก์รให้มีประสิทธิภาพตามแนวธุรกิจเอกชนนอกเหนือ 
จากภารกิจหลกัของการประปานครหลวง 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 
1. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานคร

หลวง 10 ปีท่ีผา่นมา (โครงการฯ ระยะท่ี 1 อายโุครงการ 10 ปี ช่วงปีงบประมาณ 2547 - 2556) 
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2. เพื่อศึกษาความคุม้ค่าทางการเงินและเศรษฐกิจในการลงทุนผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
การประปานครหลวง  
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1. การประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการฯ ท าให้ทราบแนวโน้มยอด
จ าหน่ายของโครงการฯ ในระยะถดัไป เพื่อวางแผนก าลงัการผลิต จดัซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าด่ืมท่ี
เหมาะสมรองรับกบัยอดจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึน 

 
2. การศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินและเศรษฐกิจจะช่วยให้คณะกรรมการโครงการฯ 

น าไปใช้ประกอบการตดัสินใจการลงทุนในสินทรัพย์หรือการเพิ่มก าลังการผลิต เพื่อน าไปสู่
หนทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่โครงการ ฯ ใหม้ากท่ีสุด หรือถา้เสียผลประโยชน์ก็เสียใหน้อ้ยท่ีสุด 
 

นิยำมศัพท์ 
 

1. น ้าด่ืมบรรจุขวด 
หมายถึง น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท โดยใช้ขวด PET ขนาด 350 ซี.ซี.       

600 ซี.ซี. และ 1,500 ซี.ซี. ผา่นกรรมวธีิการฆ่าเช้ือดว้ยโอโซน และยวู ี
 

2. การรับจา้งผลิต 
หมายถึง การประปานครหลวงจะท าการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดบรรจุลงในผลิตภณัฑ์

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีผูซ้ื้อก าหนด ภายใตเ้ง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั โดยการประปานคร
หลวงจะเป็นผูรั้บรองคุณภาพน ้าด่ืมเพื่อบริโภค 

3. ขวด PET 
หมายถึง ขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate Bottle) เป็น

ภาชนะบรรจุท่ีมีลกัษณะเป็นขวดใสท่ีไดจ้ากการเป่าเมด็พลาสติกโดยเคร่ืองจกัร 
 

4. โครงการน ้าประปาด่ืมได ้
หมายถึง “โครงการน ้ าประปาทุกท่ีคุณภาพดีด่ืม” ท่ีการประปานครหลวงได้จดัตั้ง

ข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้ผูใ้ช้น ้ าบริโภคน ้ าประปาท่ีสะอาดมีคุณภาพ
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มาตรฐานน ้ าด่ืม ซ่ึงด าเนินการในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน ้ าประปา พร้อมประกาศเขต
น ้าประปาด่ืมไดใ้ห้ประชาชนมัน่ใจง่า น ้ าประปาสะอาดด่ืมไดจ้ากก๊อกอยา่งปลอดภยั โดยต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2542 ไดใ้ชช่ื้อโครงการวา่ “โครงการน ้าประปาด่ืมได”้ 

 
5. การตรึงราคา 

หมายถึง การท่ีรัฐบาลด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อมุ่งหวงัจะรักษาระดบัราคาของสินคา้
ชนิดใดชนิดหน่ึงเอาไวไ้ม่ใหสู้งกวา่ราคาท่ีรัฐบาลก าหนด 
 

ขอบเขตกำรวจัิย 
 

ขอบเขตในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี แยกเป็น 3 ขอ้ ดงัน้ี  
 
1. การประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการ

ประปานครหลวงจะประเมินผลการด าเนินงานท่ีมีขอบเขตเฉพาะดา้นการผลิต การเงินและการ
บริหารจดัการ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ 10 ปีแรกของโครงการ (ช่วงปีงบประมาณ 2547 – 2556)  

 
2. การวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจไดท้  าการวิเคราะห์ถึงตน้ทุนและผลประโยชน์

ของโครงการ โดยในการวิเคราะห์ตน้ทุนได้ใช้ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง ส่วนผลประโยชน์โครงการใช้
ประมาณการยอดจ าหน่ายโดยก าหนดให้ปีงบประมาณ 2556 เป็นปีฐาน โดยใช้หลกัเกณฑ์การ
ประเมิน คือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio), อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR)  และการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  อตัราคิดลดร้อยละ 3 ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียใบรับฝากประจ า 
12 เดือน ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย เร่ิมใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 

3. การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีจะครอบคลุมระยะเวลาโครงการ 10 ปี  คือ ช่วง
ปีงบประมาณ 2557 - 2566  ตามอายขุองเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตน ้าด่ืม 
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วธีิกำรศึกษำ 
 

วธีิกำรรวบรวมข้อมูล 
 

ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

พนักงานผูดู้แลโครงการจากฝ่ายพฒันาธุรกิจ และพนักงานผูท้  าบญัชีจากฝ่ายบญัชี ซ่ึงเป็นการ
รวบรวมขอ้มูลค่าใชจ่้ายทางดา้นตน้ทุนของโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง 
ประกอบไปดว้ย ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปรต่างๆ และขอ้มูลดา้นผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ ได้แก่ ยอดจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวด, ยอดบริจาคเพื่อสาธารณกุศลและการบรรเทาสา
ธารณภัย, ยอดน ้ า ด่ืมบรรจุขวดน าไปใช้ในกิจการ เป็นต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของโครงการ 

 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงิน

โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2556 รวมถึงเอกสาร 
รายงาน งานวจิยัต่างๆ หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์รายงานการประชุม รายงานสถิติต่างๆ ขอ้มูลการลงทุนของ
โครงการฯ ท่ีถูกเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานภายในของการประปานครหลวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานโครงการฯ เช่น ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายคุณภาพน ้ า และฝ่ายพฒันาระบบงาน
เสริมสร้างมูลค่ากิจการ เป็นตน้ 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของ
โครงการฯ เป็นการอธิบายถึงกระบวนการจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวด ลกัษณะการบริหารจดัการและ
การผลิตน ้ า ด่ืมบรรจุขวด ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการด า เนินการโครงการ รวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโครงการฯ 
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2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด โดยใชเ้กณฑ์การ
ตดัสินใจแบบปรับค่าของเวลาเป็นวิธีท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อวดัความเหมาะสมของโครงการฯ และการ
วเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เม่ือตน้ทุนและผลประโยชน์เปล่ียนแปลงไป 

 

2.1 การวเิคราะห์ทางดา้นการเงิน (Financial Analysis) 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน พิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ

โครงการ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมดและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
 

2.2 การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis)  
การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ ผลการวิเคราะห์แสดงออกมาในรูป

ของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่หรือต ่ากวา่ค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีจ่ายไป 
 

2.3 ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการ 
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

โครงการท่ีมีความเหมาะสมในการลงทุนจะตอ้งมีระยะเวลาคืนทุนสั้ นท่ีสุด 
อยา่งนอ้ยตอ้งสามารถคืนทุนไดภ้ายในอายโุครงการ 10 ปี 

 

2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
โครงการท่ีมีความเหมาะสมในการลงทุนจะตอ้งมีค่า NPV มากกวา่หรือเท่ากบั

ศูนย ์กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมมากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม 
 

3. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR) 
โครงการท่ีมีความเหมาะสมในการลงทุนจะตอ้งมีอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ

ตน้ทุนมากกวา่หน่ึง จึงจะแสดงวา่ โครงการใหผ้ลคุม้ค่า 
 

4. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 
โครงการท่ีมีความเหมาะสมในการลงทุนจะตอ้งมีค่าอตัราผลตอบแทนภายใน

สูงมากกวา่ค่าเสียโอกาสของเงินทุนหรืออตัราดอกเบ้ียเฉพาะ 
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2.4 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เป็นการพิจารณาผลกระทบในกรณีท่ี

ปัจจยัต่างๆ มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการลงทุนผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดเป็นการลงทุนระยะยาวจึง
อาจประสบกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอนได ้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจึงเป็นวิธีท่ีช่วยลด
ความเส่ียงของการตัดสินใจในการลงทุนให้สามารถประสบความส าเร็จในระยะยาวได ้                
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

 
1. ยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี 
 
2. ตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี 

 
3. ยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 และตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5 โดยให ้  

ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี 
 

  



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการผลิต  
น ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

 

แนวคิดในการวเิคราะห์โครงการ 
 

ได้มีผูใ้ห้ความหมายของโครงการเป็นจ านวนมากทั้งในแง่ค าจ ากดัความอย่างแคบและ
อย่างกวา้ง เช่น บางท่านไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า โครงการ คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อหวงัผลประโยชน์ตอบแทน หรือบางท่านไดใ้ห้ความหมายวา่ โครงการ คือ แผนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

 

โครงการ คือ กิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้และบริการหรือเพื่อ
หวงัผลประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองานดงักล่าวจะตอ้งเป็นหน่วยอิสระหน่วยหน่ึงท่ีสามารถ
ท าการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงานได ้พร้อมทั้งมีลกัษณะแจง้ชดัถึงจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด
เม่ือวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งหวงัไวส้ าเร็จเสร็จส้ินลง โครงการจึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน 
การจดัสรรทรัพยากร และการด าเนินงานอย่างมีระบบระเบียบ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่ีตั้งของ
โครงการ ช่วงระยะเวลาของโครงการ การผลิต การลงทุน ผลตอบแทน การจดัองค์การ และการ
จดัการโครงการ (ประสิทธ์ิ, 2545: 17)  

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผมไดว้เิคราะห์โครงการใน 3 ดา้นดว้ยกนั คือ 
 

1. การวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค (Technical analysis) 
 

2. การวเิคราะห์ทางดา้นการเงิน (Financial analysis) 
 

3. การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic  analysis) 
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1.  การวเิคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical analysis) 
 

โดยทัว่ไปแลว้การวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคจะท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตวตัถุดิบ การควบคุมการผลิต การวางแผนการผลิต และการให้ความส าคญัต่อเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต เพื่อคาดคะเนตน้ทุนและเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  

 
การวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคนั้นจะไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน ทั้งน้ีเพราะโครงการธุรกิจ

อาจจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภท แต่โดยทัว่ๆ ไปแลว้ การวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคจะ
พิจารณาถึง 

 
1. กระบวนการผลิต โครงการธุรกิจบางประเภทอาจมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซ้อน คือ มี

กระบวนการผลิตเพียงกระบวนการเดียว แต่โครงการธุรกิจบางประเภทอาจมีกระบวนการผลิตท่ี
ซับซ้อน และสามารถท าการผลิตไดห้ลายวิธีและกระบวนการผลิต บางอย่างจ าเป็นตอ้งมีการซ้ือ
เทคโนโลยี ส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณาในการเลือกกระบวนการผลิต คือ เลือกวิธีการผลิตท่ีมีความ
เหมาะสมในดา้นเงินลงทุนและอายุโครงการ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ ทั้งยงัตอ้ง
ไม่ขดัแยง้กบัโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เพราะถ้าหากไม่มีความเหมาะสมด้านเงินลงทุนและอายุ
โครงการแลว้ ก็จะท าใหก้ารผลิตไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย 

 
2. ความเหมาะสมและขนาดของเคร่ืองจกัร หลงัจากท่ีคดัเลือกกระบวนการผลิตแลว้ ขั้น

ต่อมาก็จะตอ้งคดัเลือกเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงมีขอ้พิจารณา ไดแ้ก่ 
ประมาณการยอดขาย, ราคาเปรียบเทียบของเคร่ืองจกัร, ความทนัสมัยของเคร่ื องจักร, ความ
น่าเช่ือถือของผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร, การรับประกนัคุณภาพของเคร่ืองจกัรและความช่วยเหลือทางดา้น
เทคนิค เป็นตน้ 
 

3. ปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์จะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเลือกกระบวนการผลิต 
การซ้ือเคร่ืองจกัร เพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถผลิตไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการและมีคุณภาพตามท่ีวางไว ้ 
 

ปริมาณการผลิต หมายถึง ปริมาณการผลิตท่ีโครงการนั้นๆ คาดว่าจะผลิตได้จริงใน
ระยะเวลาหน่ึงๆ โดยปกติจะใช้ระยะเวลาหน่ึงปี  และยึดหลักเกณฑ์ว่า ผลผลิตสูงสุดจะไม่เกิน
อตัราก าลงัการผลิตสูงสุดของเคร่ืองจกัร อย่างไรก็ตาม การท่ีจะผลิตในปริมาณมากหรือน้อยนั้นก็
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ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญั คือ วตัถุดิบ ดงันั้นจะตอ้งพิจารณาวา่ วตัถุดิบท่ีส าคญัของโครงการคืออะไร 
มีวตัถุดิบทดแทนหรือไม่, แหล่งวตัถุดิบท่ีใช้ในโครงการนั้นมาจากแหล่งใด, ค่าขนส่ง และ
ระยะเวลาในการจดัส่งวตัถุดิบ เป็นตน้ 

 
4. ท าเลท่ีตั้งของโครงการ วา่มีความเหมาะสมหรือไม่ ขอ้พึงพิจารณา คือ ความสะดวกใน

การคมนาคมขนส่ง, ความสะดวกในดา้นสาธารณูปโภค, แหล่งท่ีจะจดัหาแรงงาน เป็นตน้ 
 
5. ส่ิงปลูกสร้าง อาคาร โรงงาน พิจารณาความเหมาะสมในด้านเงินลงทุนและอายุ

โครงการ เปรียบเทียบกบั ค่าลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารโรงงานและโกดงั 
 

2.  การวเิคราะห์ทางด้านการเงิน (Financial analysis) 
 

การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ดูผลก าไรทางการเงินเป็นส าคญั และยงัรวมถึง
การวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมของการลงทุนในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ถา้มีการ
ลงทุนแล้วจะไม่มีปัญหาทางการเงินใดๆ ทุกขั้นตอนของการด าเนินการลงทุนตลอดจนการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินเพื่อให้เกิดความแน่ใจวา่ มีการให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจให้เกิดการ
ลงทุนในการประเมินค่าของการลงทุนจะท าโดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุน แต่
เน่ืองจากการลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายมุากกวา่ 1 ปี ซ่ึงผลประโยชน์และตน้ทุนจะเกิดข้ึนในระยะยาว
ต่างๆ กนัตลอดอายุของการลงทุน เม่ือผลประโยชน์และตน้ทุนของการลงทุนเกิดข้ึนต่างเวลาและ
ต่างจ านวนกนั จึงยากท่ีจะน ามาเปรียบเทียบกนัโดยตรงจึงตอ้งมีการปรับค่าเวลาของการไดม้าซ่ึง
ผลประโยชน์ และตน้ทุนท่ีจะตอ้งเสียไป หรือผลประโยชน์สุทธิให้เป็นค่าในปัจจุบนัเสียก่อน จึงจะ
สามารถท าการเปรียบเทียบกนัได ้(ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 2544) 

 
แนวคิดเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์ทางการเงินก็คือ การเปรียบเทียบกางลงทุนหรือตน้ทุน 

(Cost) กบัรายได ้(Income) หรือผลตอบแทน (Benefits) เพื่อท่ีจะไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนนั้นๆ ซ่ึงมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 
1. ขั้นการจดัเตรียมงบประมาณ กระแสเงินเขา้ (Inflows) ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รายไดห้รือผลตอบแทนจากการลงทุน กระแสเงินออก  (Outflows) เป็นรายการท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย
หรือเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
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2. ขั้นการค านวณผลตอบแทนสุทธิของการลงทุน โดยน ากระแสเงินเขา้หรือรายไดจ้าก

การลงทุน หกัออกดว้ยกระแสเงินออกหรือค่าใชจ่้ายในการลงทุน 
 

3. ขั้นการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน และอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงินภายในจากการลงทุน 

 
ส่วนประกอบส าคญัท่ีตอ้งน ามาคิดกระแสเงินเขา้และกระแสเงินออกมีดงัน้ี 

1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Investment Costs) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีใชไ้ปเพื่อเป็น
พื้นฐานหรือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการผลิต เป็นเงินลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรท่ีมีอายุการใช้
งานมากกวา่ 1 ปี และจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าปรับปรุงขยายโรงงานผลิตน ้ าด่ืม
บรรจุขวด, ค่าก่อสร้างโกดงั, ค่าเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืม พร้อมติดตั้ง, ค่าเคร่ืองบรรจุ  น ้ าด่ืมอตัโนมติั, ค่า
รถโฟลค์ลิฟท,์ ค่าเคร่ืองโมลดข์วดน ้าด่ืม เป็นตน้ 

 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Operating Costs) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีใชไ้ปเพื่อ

การด าเนินงานของโครงการ หรือจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อด าเนินงานตามปกติ ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร, ค่าจา้งแรงงาน, ค่าไฟฟ้า, ค่าตรวจวิเคราะห์น ้ า, ค่าวสัดุใชใ้นการกรองน ้ า 
เป็นตน้ 
 

3. ผลตอบแทนโครงการท่ีมีตวัตน (Tangible Benefits) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีสามารถคิด
มูลค่าเป็นตวัเงินได ้ได้แก่ ยอดจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวด, ยอดบริจาคน ้ าด่ืมเพื่อการกุศลและการ
บรรเทาสาธารณภยั, ยอดน ้าด่ืมใชไ้ปในกิจการของการประปานครหลวง เป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์ทางการเงินของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. การวิเคราะห์รายไดข้องโครงการ (Project Income Analysis) เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของโครงการวา่ การลงทุนไดผ้ลตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่ ก าไรหรือขาดทุน 

 
2. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) เป็นการตรวจสอบสภาพคล่อง

ของผูป้ระกอบการ ในส่วนของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงท่ีเป็นเงิน
สด ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสด, รายไดจ้ากการจ าหน่าย และเงินสดคงเหลือปลายปี เป็นตน้ 
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3. การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) โดยตอ้งมีการก าหนดสมมติฐานการ
ค านวณตน้ทุนและรายได ้ไดแ้ก่ อายโุครงการ ซ่ึงโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานคร
หลวงมีอายโุครงการ 10 ปีตามอายุของเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืม จากนั้นก าหนดตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุน ผนัแปร 
และรายได้ในแต่ละปีของโครงการ เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน, มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ, อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน, อตัราผลตอบแทนภายใน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเม่ือมี
ปัจจยัอ่ืนมากระทบต่อตน้ทุนและก าไรใหเ้พิ่มข้ึนหรือลดลง 

 
3. การวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐกจิ (Economic analysis) 

 
การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ผลของโครงการท่ีมีต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม เน่ืองมาจากโดยทัว่ไป การวิเคราะห์โครงการเอกชนเป็นการวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ทางด้านการเงินของโครงการท่ีมีผลโดยตรงต่อผู ้เป็นเจ้าของโครงการ มุ่งเน้นท่ี
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุนหรือผลก าไรท่ีเป็นตัวเงินจากการด า เนินการ รวมถึง
ความสามารถในการจ่ายคืนเงินกูต้ลอดช่วงอายขุองโครงการในกรณีอาศยัแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ แต่การ
วเิคราะห์โครงการทางการเงินดงักล่าวยอ่มไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจในการลงทุน เพราะในความ
เป็นจริง การลงทุนในโครงการใดก็ตาม นอกจากจะมีผลกระทบต่อเจา้ของโครงการแลว้ ยงัส่งผล
กระทบต่อกลุ่มบุคคลท่ีอยูภ่ายนอกโครงการ ทั้งในส่วนของการผลิต การบริโภคสินคา้ บริการอ่ืนๆ 
และการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
โครงการจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงผลของโครงการท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โครงการจึง
จ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจ (ธเนศ ศรีวชิยัล าพนัธ์, 2556) 

 
ความจ าเป็นในการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจยอ่มข้ึนกบัประเภท ลกัษณะ ขนาดของ

โครงการ ถา้เป็นโครงการเอกชนหรือโครงการขนาดเล็ก การด าเนินโครงการย่อมมีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมน้อยหรือไม่มีเลย ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐกิจ แต่ในกรณีท่ีเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การคมนาคม โรงไฟฟ้า ชลประทาน 
จ าเป็นต้องวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจ เพราะโครงการเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มผา่นดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ของโครงการ การวิเคราะห์ทางการเงินเพียง
ดา้นเดียวไม่อาจน าไปสู่ขอ้งสรุปของการลงทุนในโครงการไดอ้ย่างเช่ือมัน่ จ  าเป็นตอ้งน าผลการ
วเิคราะห์ทางเศรษฐกิจมาประกอบการตดัสินใจ 
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ความแตกต่างระหวา่งการวเิคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจกบัการวเิคราะห์ทางการเงิน อยูท่ี่
การมุ่งเนน้ผลของโครงการระหวา่งผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมและผลต่อผูเ้ป็นเจา้ของโครงการ กล่าว
อีกนยัคือ เป็นความแตกต่างระหวา่งผลท่ีมีต่อการจดัสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ และผลทาง
การเงินของผูเ้ป็นเจา้ของโครงการ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ บางโครงการมีความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจ
แต่เป็นไปไม่ได้ทางด้านการเงิน เช่น โครงการปุ๋ยแห่งชาติ หรือบางโครงการมีความเป็นไปได้
ทางดา้นการเงิน แต่เป็นไม่ไดท้างเศรษฐกิจ เช่น โครงการแก่งเสือเตน้ เป็นตน้ 

 
เม่ือพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ท่ีภาครัฐมีหนา้ท่ีรับผดิชอบและตอ้งด าเนินการอยูน่ั้น จะมี

อยูส่องลกัษณะ ไดแ้ก่ โครงการท่ีอ านวยความสะดวกหรือสนองความตอ้งการของประชาชน เช่น 
การก่อสร้างทางหลวง ทางรถไฟ สนามบิน ผลิตไฟฟ้า ชลประทาน ส่วนโครงการอีกลกัษณะหน่ึง
คือ โครงการท่ีก่อให้เกิดความมัน่คงและเจริญรุ่งเรืองของชาติ เช่น โครงการส ารวจจกัรวาลนอก
โลก ส าหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศก าลงัพฒันาก็จะมีแต่โครงการลกัษณะแรกเท่านั้น ซ่ึงการ
วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยใหเ้ห็นปัญหาและแกปั้ญหาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 
การพจิารณาจ าแนกต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ 
 

ในการวิเคราะห์จะตอ้งวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดทั้งหมดเพื่อระบุและประเมินมูลค่าของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน (Cost) และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit) จากโครงการไดค้รบถว้น อยา่งไรก็ตาม
ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์มีความหมายต่างจากตน้ทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน 
เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดค านิยามพร้อมทั้งจ  าแนกตน้ทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการใหช้ดัเจน (เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ, 2543) ดงัน้ี 

 
1. ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) 

ตน้ทุนทางการเงิน หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนท่ีวดัเป็นตวัเงินไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบั
การน าทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตต่างๆ มาใชใ้นการก าหนดโครงการและน ามาใชใ้นการปฏิบติั 

 
2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) 

ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงทั้งหมดท่ีวดัเป็นตวัเงินไดแ้ละวดัเป็น
ตวัเงินไม่ได้ท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมจากการน าทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตมาใช้ในการก าหนดและ



16 

ด าเนินโครงการ โดยตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชใ้นการวิเคราะห์โครงการของ
ภาครัฐและรัฐวสิาหกิจเป็นหลกั 

 
อยา่งไรก็ตามรายการบางประเภทไม่รวมอยูใ่นการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แต่จะรวมอยู่

ในการวเิคราะห์ทางการเงิน ไดแ้ก่ 
 
1. ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) ในทางเศรษฐศาสตร์รายการท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรท่ี

จ่ายคร้ังเดียว ถือว่าเป็นตน้ทุน ดงันั้น การหักค่าเส่ือมเพื่อคิดเป็นตน้ทุนจะก่อให้เกิดการนบัซ ้ าทาง
เศรษฐศาสตร์ การหกัค่าเส่ือมจึงเป็นวธีิการทางบญัชี 

 
2. ค่าภาษี (Tax Payment) ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่จดัวา่ภาษีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงของการ

ลงทุนแต่เป็นการจ่ายโอนประเภทหน่ึง 
 

3. ดอกเบ้ีย (Interest Payment) ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย เพราะวา่เป็น
การพิจารณาค่าเสียโอกาสท่ีแทจ้ริงของทุนเม่ือปรับค่าของเวลาโดยใชอ้ตัราคิดลด 
 

4. ค่าช าระหน้ี (Debt Service) เป็นการโอนเปล่ียนมือทางการเงิน ไม่ไดแ้สดงถึงการใช้
ทรัพยากรท่ีแทจ้ริง ดงันั้น จึงไม่จดัเป็นค่าใชจ่้ายทางเศรษฐศาสตร์ 
 

5. ตน้ทุนจม (Sunk Cost) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายไปแลว้ในอดีตและไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ในการด าเนินโครงการจึงไม่นบัเป็นค่าใชจ่้ายทางเศรษฐศาสตร์ 

 
3. ผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) 

ผลประโยชน์ทางการเงิน คือ ผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีวดัเป็นตวัเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากการ
น าทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการน าโครงการไปปฏิบัติและด าเนินการ 
ผลประโยชน์ประเภทน้ีมกัน าไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการของภาคเอกชนเป็นหลกัเพื่อใช้วดั
ความสามารถในการก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่โครงการ 
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4. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit) 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ คือ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงทั้งหมด     

ทั้งท่ีวดัเป็นตวัเงินได้และวดัเป็นตวัเงินไม่ไดท่ี้เกิดกบัสังคมในการน าทรัพยากรไปใช้เพื่อด าเนิน
โครงการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จึงเป็นการวดัประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงจากการใชท้รัพยากร 
เพื่อพิจารณาวา่โครงการมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอยา่งไร หรือโครงการก่อให้เกิดผลดีแก่สังคม
อยา่งไร ซ่ึงจะน าไปใชว้เิคราะห์โครงการของรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจเป็นหลกั 

 

อย่างไรก็ตามมีรายการบางประเภทท่ีไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แต่จะ
รวมอยูใ่นการวเิคราะห์ทางการเงิน ไดแ้ก่ 

 

1. เงินอุดหนุน (Subsidy) ไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะไม่ไดแ้สดง
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจากการใช้ทรัพยากรของโครงการ แต่จะเป็นเพียงการไหลเวียนทางกระแส
การเงินเท่านั้น 

 

2. เงินกูรั้บ (Lone Receipt) ไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็นการ
โอนเปล่ียนมือระหวา่งเจา้ของเงินกบัผูใ้ชเ้งิน ซ่ึงไม่ใชผ้ลผลิตท่ีแทจ้ริงของปัจจยัทุน  

 

5. ความแตกต่างระหว่างการวเิคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงิน 
ในการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นั้นเราให้ความสนใจไปท่ีประสิทธิภาพการผลิตหรือ

ผลประโยชน์โดยส่วนรวมต่อระบบเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ทั้งน้ีโดยไม่
ค  านึงถึงวา่ใครในสังคมจะเป็นผูไ้ดรั้บผลตอบแทนนั้นไปและใครไดไ้ปมากนอ้ยเพียงใด 

 

ส่วนการวิเคราะห์ทางการเงินนั้น เน้นการวิเคราะห์ไปท่ีรายได้และความเป็นเจา้ของทุน
เป็นส าคญั โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการใชทุ้นของผูร่้วมโครงการเป็นรายๆ ไป ไม่วา่จะเป็น
โครงการของเอกชนหรือรัฐบาลก็ตามจะเห็นไดว้า่ การวิเคราะห์ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกนัซ่ึง
พอจะสรุปได ้(ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ, 2540) ดงัน้ี 

 

1. ความแตกต่างเร่ืองราคาท่ีใช ้โดยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะใชร้าคาท่ีสะทอ้นถึง
มูลค่าท่ีแทจ้ริงของผลผลิตและทรัพยากรท่ีใช ้โดยเม่ือราคาตลาดท่ีปรากฏอยู่ไม่สะทอ้นถึงมูลค่าท่ี
แทจ้ริงดงักล่าวจะตอ้งมีการปรับราคาตลาด (Market Price) ให้เป็นราคาเงาหรือราคาทางบญัชีแทน
โดยใชต้วัปรับค่า (Conversion Factor) ส่วนการวิเคราะห์ทางการเงินจะใชร้าคาตลาดท่ีรวมถึงภาษี
และเงินอุดหนุนโดยตรง  



18 

 

2. ความแตกต่างดา้นการคิดค่าใช้จ่าย โดยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีแทจ้ริงของสังคมจากการมีโครงการ ในขณะท่ีการวิเคราะห์ทางการเงินจะคิดแต่เฉพาะ
รายจ่ายภายในโครงการ จึงไม่รวมค่าใชจ่้ายทางออ้มอ่ืนๆ ท่ีตกแก่สังคมวา่เป็นรายจ่ายของโครงการ
และในขณะท่ีรายจ่ายทางดา้นดอกเบ้ีย ภาษีอากร และการช าระหน้ีไม่คิดรวมวา่เป็นค่าใช้จ่ายทาง
เศรษฐศาสตร์ แต่กลบัถึงวา่เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน นอกจากนั้นค่าใชจ่้ายทางเศรษฐศาสตร์ยงัคิด
ในรูปของค่าเสียโอกาส เช่น ค่าเสียโอกาสของการใช้แรงงานและทุนของตนเอง แต่ทางการเงิน
ไม่ไดคิ้ดในรูปของค่าเสียโอกาส เป็นตน้ 
 

3. ความแตกต่างดา้นการคิดผลตอบแทน เช่นเดียวกบัทางดา้นค่าใชจ่้ายท่ีผลตอบแทนบาง
ประเภทคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ผลตอบแทนท่ีไม่ มีตัวตน ไม่ คิดเป็น
ผลตอบแทนทางการเงิน ในขณะเดียวกนัผลตอบแทนบางรายการก็ไม่คิดเป็นผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์แต่คิดเป็นผลตอบแทนทางการเงิน เช่น เงินอุดหนุน เป็นตน้ 

 

6. การระบุผลผลติและปัจจัยการผลติส่วนเพิม่ 
ในการคิดต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ จะต้องคิดเฉพาะต้นทุนและ

ผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Incremental) เท่านั้น ซ่ึงเป็นตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากผลผลิตและ
ปัจจยัการผลิตส่วนเพิ่ม (Incremental Outputs and Inputs) นั้นคือ ความแตกต่างระหวา่งผลผลิตและ
ปัจจยัการผลิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการมีและไม่มีโครงการ (With and Without Projects) เป็นการ
เปรียบเทียบระหวา่งสถานการณ์เม่ือมีกบัไม่มีโครงการ ในกรณีเช่นน้ี จึงตอ้งหกัผลผลิตและตน้ทุน
ก่อนมีโครงการออกจากผลผลิตและต้นทุนการผลิตเม่ือมีโครงการ เพื่อให้ได้มาซ่ึงตน้ทุนหรือ
ผลประโยชน์สุทธิส่วนเพิ่มของโครงการ (ประสิทธ์ิ, 2540) 
 

ตัวช้ีวดัความคุ้มค่าของโครงการ 
 

ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการ มีความส าคญัอยา่งมากต่อการตดัสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธ
โครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่หรือน ามาใชส้ าหรับเป็นเกณฑ์การตดัสินใจในการลงทุน (investment 
decision criteria) ทั้งน้ีเพราะตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการสามารถบ่งบอกไดว้า่ โครงการแต่ละ
โครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และยงัสามารถบอกให้ทราบถึงล าดบัความส าคญัของ
โครงการไดอี้กดว้ย (ชูชีพ, 2540: 98-103) 
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หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจเพื่อการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์
แบบไม่ปรับค่าของเวลาและแบบปรับค่าของเวลา ดงัน้ี 

 

1. การวเิคราะห์แบบไม่ปรับค่าของเวลา 
การวิเคราะห์แบบไม่ปรับค่าของเวลา (non-discounted measures of project worth) 

ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
 

1.1  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
เป็นระยะเวลาท่ีผลประโยชน์สุทธิจากการด าเนินงานมีค่าเท่ากบัค่าลงทุนของ

โครงการ หลกัเกณฑ์น้ีพิจารณาจ านวนปีท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัเงินลงทุนและใช้กนัมากใน
วงธุรกิจ ท าให้ทราบว่าผูล้งทุนจะได้รับเงินทุนกลับคืนมาภายในระยะเวลาเท่าใด โดยดูจาก
ระยะเวลาคืนทุนสั้นท่ีสุดถือวา่โครงการนั้นดีท่ีสุด การค านวณระยะเวลาคืนทุนค านวณไดโ้ดยการ
หาผลตอบแทนสุทธิสะสมในแต่ละปี ถา้ผลตอบแทนสุทธิสะสมคุม้กบัทุนท่ีลงไปถือวา่ ระยะเวลา
ทั้งหมดเป็นระยะเวลาท่ีใชใ้นการจ่ายตน้ทุน 

 

ระยะเวลาคืนทุน  =  
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน

ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี
 

 
การพิจารณาโครงการตามวิธีน้ีมีส่วนเสีย คือ ไม่พิจารณาผลตอบแทนหลัง

ระยะเวลาคืนทุนและอายุโครงการ อาจน าไปสู่ความผิดพลาดในการเลือกและจดัล าดบัความส าคญั
ของโครงการได ้

 

2. การวเิคราะห์แบบปรับค่าของเวลา 
การค านวณหาค่าตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการตามการวิเคราะห์แบบปรับค่าของ

เวลา (discounted measures of project worth) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีค  านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา และใชก้นั
อยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ 

 

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 

2. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
 

3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
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2.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
การตดัสินใจลงทุนในโครงการใดก็ตาม ผูล้งทุนจะตอ้งเปรียบเทียบระหว่าง

รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงการ กบัต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการนั้น และจะตดัสินใจ
ลงทุนก็ต่อเม่ือไดก้ าไรจากการท าโครงการหรือมีความพึงพอใจท่ีจะท าโครงการนั้น 

 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นแนวทางท่ีท าให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้วา่ควรจะลงทุนใน

โครงการหรือไม่ (หรือคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่) และมีเหตุผลมาสนบัสนุนวา่เป็นเพราะเหตุใดจึง
ตดัสินใจเช่นนั้น วิธีน้ีจะค านวณหาผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ในอนาคตตามอตัราผลตอบแทนขั้น ต ่าท่ีตอ้งการ หรือตน้ทุนเงินทุนกบัตน้ทุนเงินทุนเร่ิมแรก 
สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 

 

NPV  =   (∑
  

      
 
   )     

 
โดยท่ี          NPV  =  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
 

I         =  เงินจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
 

Ct      =  กระแสเงินสดไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
 

t         =  ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี n 
 

n        =  จ านวนงวดดอกเบ้ีย หรือ จ านวนปี 
 

r         =  อตัราดอกเบ้ีย หรือ อตัราผลตอบแทน 
 

ซ่ึงในการพิจารณาค่า 
 

NPV > 0 โครงการนั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
 

NPV = 0 โครงการนั้นมีความเป็นไปไดข้ั้นต ่า 
 

NPV < 0 โครงการนั้นไม่ควรลงทุน 
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หน่ึงในเหตุผลท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะยอมรับโครงการหรือไม่ ก็คือการ
พิจารณาจากผลต่างท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าท่ีได้จากการลงทุนในโครงการ กับ
ตน้ทุนในการท าโครงการ ถา้โครงการนั้นมีมูลค่าเพิ่มข้ึนหรือมีมูลค่าท่ีไดรั้บจากการลงทุนสูงกว่า
ตน้ทุน หรือมีค่า NPV เป็นบวก ก็ยอมรับไดว้า่โครงการนั้นสามารถด าเนินการได ้

 

2.2  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
เป็นอตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวม (Benefit) กบัมูลค่า

ปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (Cost) เพื่อตดัสินใจว่า แต่ละโครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจหรือไม่ ซ่ึงมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

B/C Ratio  =  
             

          
 

 

กฎการตดัสินใจ คือ ควรรับโครงการท่ีมีค่า BCR มากกว่าหรือเท่ากบั 1 หรือ
กล่าวคือ เม่ือมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนมีมากกว่ามูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน และควรปฏิเสธ
โครงการเม่ือ BCR มีค่าต ่ากว่า 1 หรือเม่ือมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนสูงกว่ามูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทน เพราะในกรณีน้ีผลตอบแทนจะไม่คุม้ค่าการลงทุน 

 

2.3  อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
เป็นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในโครงการ  อตัรา

ผลตอบแทนน้ีจะเป็นอตัราท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 0 หรือผลตอบแทนท่ีไดรั้บเท่ากบัเงิน
ลงทุนคร้ัง แรก สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 

 

I -  (∑
  

      
 
   )  =  0 

 

โดยท่ี    I        =  เงินจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
 

Ct      =  กระแสเงินสดไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
 

t         =  ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี n 
 

n        =  จ านวนงวดดอกเบ้ีย หรือ จ านวนปี 
 

r         =  อตัราดอกเบ้ีย หรือ อตัราผลตอบแทน 
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ค่า IRR จะค านวณไดก้็ต่อเม่ือผลประโยชน์สุทธิของโครงการอย่างน้อยหน่ึงปี 
จะตอ้งมีค่าติดลบ เพราะวา่ถา้ผลประโยชน์สุทธิของโครงการเป็นบวกทั้งหมดทุก ๆ ปี แลว้ค่า NPV 
จะไม่เป็นศูนยเ์กณฑก์ารตดัสินใจ 

 

IRR > อตัราดอกเบ้ียหรือตน้ทุนของเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการ
ใหผ้ลท่ีคุม้ค่า 

 

IRR = อตัราดอกเบ้ียหรือตน้ทุนของเงินลงทุน แสดงวา่โครงการมีความเป็นไป
ไดร้ะดบัต ่าสุด 

 

IRR < อตัราดอกเบ้ียหรือตน้ทุนของเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการ
ใหผ้ลไม่คุม้ค่า 

 

IRR เป็นวิธีท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัวิธี NPV เพราะมีการรับรู้ในเร่ืองมูลค่า
ของเงินตามเวลา IRR เป็นอตัราส่วนลดท่ีท าให้ NPV มีค่าเป็นศูนย ์เท่ากบัว่า IRR เป็นอตัรา
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการ เกณฑ์ในการตดัสินวา่ จะยอมรับโครงการหรือไม่ตาม
วิธี IRR ก็คือ เราจะยออมรับโครงการท่ีมีค่า IRR สูงกว่าอตัราตามเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ถา้ IRR 
ของโครงการต ่ากวา่เกณฑด์งักล่าวก็จะไม่ยอมรับโครงการนั้น 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนแปลงค่าขององค์ประกอบในการวิเคราะห์ 2 ปัจจยั คือ รายไดจ้ากการจ าหน่าย และตน้ทุน
จ าหน่าย ดงันั้น เม่ือราคาหรือปริมาณการจ าหน่ายเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์เดิมก็จะท าให้
รายไดจ้ากการจ าหน่ายมีการเปล่ียนแปลง หรือเม่ือตน้ทุนจ าหน่ายการเปล่ียนแปลงจะมีผลกระทบ
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรต่อมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) อตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (IRR) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนของโครงการ (B/C Ratio) และระยะเวลา
คืนทุน (Payback Period) 

 

ตน้ทุนจ าหน่าย  =  ตน้ทุนการผลิต + ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 

รายไดจ้ากการจ าหน่าย  =  ราคาจ าหน่าย x ปริมาณจ าหน่าย 
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ประโยชน์จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการต่อเหตุการณ์เปล่ียนแปลงนั้นจะ
ช่วยให้ผูป้ระกอบการทราบว่า ควรควบคุมปัจจยัตวัไหนหากผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการ 
อันมีผลให้ผลตอบแทนสุทธิของโครงการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพหรือผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าข้ึน 

 
การตรวจเอกสาร 

 
ประทุมวรรณ์ บวัรินทร์ (2554)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ธุรกิจผลิตน ้ าด่ืมของ

ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยศึกษา
ขอ้มูลดา้นตน้ทุนจากโรงงานผลิตน ้าด่ืม จ านวน 3 แห่ง ในจงัหวดัเชียงใหม่ และขอ้มูลผลตอบแทน
ได้มาจากแบบสอบถามขอ้มูลการบริโภคน ้ าด่ืมของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน 58 ราย และแบบบงัเอิญ จ านวน 100 ราย 

 
ผลการศึกษาธุรกิจผลิตน ้ าด่ืมของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิตลอดอายุโครงการ (10 ปี) เท่ากับ 734,721 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการเท่ากบัร้อยละ 22.49 อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) เท่ากบั 1.11 และระยะเวลา
คืนทุนเท่ากบั 5 ปี 3 เดือน 1 วนั นอกจากนั้นยงัไดท้  าการวิเคราะห์ความไหวตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโครงการ โดยท าการวเิคราะห์ใน 3 กรณี คือ กรณีท่ีหน่ึง เม่ือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 ส่วนผลตอบแทนคงท่ี พบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 472,989 บาท อตัราผลตอบแทน
ภายในเท่ากบั 17.60% อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่าเท่ากบั 1.07 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั   
7 ปี 1 เดือน 2 วนั  กรณีท่ีสอง เม่ือผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคงท่ี 
พบว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 55,366 บาท อตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากบั 8.93 % อตัรา
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากบั 1.01 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 15 ปี 6 เดือน 7 วนั  
กรณีท่ีสาม เม่ือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน และผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 พบว่ามูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 133,312 บาท อตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 10.66% อตัราผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากบั 1.02 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 12 ปี 7 เดือน 8 วนั จากผล
การศึกษาความไหวตวัทั้ง 3 กรณี พบวา่ธุรกิจผลิตน ้าด่ืมของศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มี
ความคุม้ค่าในการลงทุน 
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งานวิจยัฉบบัน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อขอขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ
แนวทางในการลงพื้นท่ีโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด “ปาป้า” ส าหรับการเก็บขอ้มูลและสัมภาษณ์
พนกังานผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนใชเ้ป็นเกณฑ์ตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบไม่ปรับค่าของเวลาอย่าง
ระยะเวลาคืนทุน 

 
ลกัขณา ช่ืนกุล (2551)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของ

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักคร้ังท่ี 8 ของการประปานครหลวง โดยอาศัยการ
ค านวณหาดชันีช้ีวดัความคุม้ค่าแบบปรับค่าตามเวลา ก าหนดปี พ.ศ. 2551 เป็นปีปัจจุบนั ระยะเวลา
ในการด าเนินการก่อสร้างรวม 7 ปี (พ.ศ.2551-2557) อายุโครงการ 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2584 
ตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการศึกษาคือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (Benefit Cost Ratio) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return) และ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการ โดยทดสอบความอ่อนไหวของ
ผลตอบแทนทางการเงินท่ีมีต่อ การเปล่ียนแปลงตน้ทุนการผลิตน ้า และความตอ้งการใชน้ ้า 

 
ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,870.16 ล้านบาท อตัรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 16.24 และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 
(BCR) มีค่าเท่ากบั 1.229 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีมีการเปล่ียนแปลงตน้ทุน
น ้ าผลิตโดยปรับตน้ทุนเพิ่มจากร้อยละ 5 10 20 50 และ 100 พบว่า NPV มีค่าเท่ากบั 1,714.58 , 
1,547.04 , 1,235.97 , 278.43 และ -1,301.42  IRR มีค่าเท่ากบั 15.94 , 15.60 , 14.90 , 12.70 และ 
8.51  BCR มีค่าเท่ากบั 1.206 , 1.183 , 1.141 , 1.029 และ 0.885 ตามล าดบั  การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ กรณีมีการเปล่ียนแปลงความตอ้งการใช้น ้ า หากความต้องการใช้น ้ าไม่
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ในกรณีท่ีความตอ้งการใชน้ ้ าต ่ากวา่ประมาณการร้อยละ 5 10 20 และ 30 
พบวา่ NPV มีค่าเท่ากบั 1,503.08 , 1,135.88 , 401.54 และ -332.78  IRR มีค่าเท่ากบั 15.49 , 14.68 , 
12.97 และ 11.19  BCR มีค่าเท่ากบั 1.187 , 1.144 , 1.053 และ 0.955 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า 
โครงการดงักล่าวมีความเหมาะสมและคุม้ค่าในการลงทุน ถา้ตน้ทุนน ้ าผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 ความ
ตอ้งการใชน้ ้าลดลงไม่เกินกวา่ร้อยละ 20 โดยท่ีการประปานครหลวงยงัไม่ตอ้งข้ึนค่าน ้ าประปาและ
ไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือดา้นงบประมาณจากทางภาครัฐ 

 
งานวจิยัฉบบัน้ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ส าหรับใช้

ในการก าหนดตัวแปรและก าหนดช่วงมูลค่าท่ี เป็นไปได้ ใช้วิเคราะห์ความไม่แน่นอนของ
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สถานการณ์ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการให้เปล่ียนแปลงไปได้
ตลอดจนสร้างตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการศึกษาอยา่งมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 
และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

 
ทิมาพร วิมลอนุพงษ์ (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์

ของโครงการก่อสร้างอุโมงคแ์ละท่อน ้ า นวมินทร์-ทบัชา้ง ของการประปานครหลวง โดยอาศยัการ
ค านวณหาดชันีช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการตามการวิเคราะห์แบบปรับค่าตามเวลา ก าหนดปี          
พ.ศ. 2549 เป็นปีปัจจุบนั ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างรวม 4 ปี (พ.ศ. 2549-2552) อายุ
โครงการ 28 ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2549-2577 ตัวช้ีว ัดท่ีใช้ในการศึกษา คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ            
(Net Present Value--NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio--BCR) อตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return--IRR) และวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) ของโครงการ โดยทดสอบความอ่อนไหวของผลตอบแทนทางการเงินต่อการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ตน้ทุนโครงการ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ และความ
ตอ้งการใชน้ ้า 

 
ผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการ ทราบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 

6,692.8 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ากบั 1.41 และอตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 16.05 

 
ส่วนการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีมีการเปล่ียนแปลงตน้ทุนโครงการ โดย

ปรับตน้ทุนโครงการ เพิ่มจาก 5%, 10%, 15%, 80% และ 100% พบว่า NPV มีค่าเท่ากบั 6,561.6 , 
6,427.7 , 6,291.1 , 4,553.2  และ 4,017.6 ลา้นบาท IRR มีค่าเท่ากบั 15.75%, 15.46%, 15.18% 
12.20%,และ 11.47% ตามล าดบั 

 
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย โดย

เปล่ียนแปลง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้6.5% เป็น 8%, 10%, 12% และ 14% พบว่า NPV มีค่าเท่ากบั 
5,832.6 , 4,820.9 , 3,968.4 และ 3,152.8 ส่วน IRR มีค่าเท่ากบั 16.01%, 15.95%, 15.94% และ 
15.84% ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีเปล่ียนแปลงความตอ้งการใชน้ ้ าหากความ
ตอ้งการใช้น ้ าไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ในกรณีความตอ้งการใช้น ้ าต ่ากว่าประมาณการ 5%, 
10%, 15%, 25% และ 30% พบว่า NPV มีค่าเท่ากบั 6,010.9 , 5,326.3 , 4,724.9 , 3,272.5 และ 
2,585.9 ส่วน IRR มีค่าเท่ากบั 15.28%, 14.48%, 13.76%, 11.99% และ 11.11% ตามล าดบั 

 
สรุปไดว้า่ โครงการศึกษาดงักล่าว มีความเหมาะสมและคุม้ค่าในการลงทุน มีผลตอบแทน

ทางการเงินในเกณฑ์สูงรวมทั้ งมีความเส่ียงต ่า ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงต้นทุนค่าก่อสร้าง การ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และเปล่ียนแปลงในความตอ้งการใชน้ ้าท่ีลดลง 

 
งานวิจยัฉบบัน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และการ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

 
รัฐกาญจน์ เกิดมัน่ (2549)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ทางการเงินโครงการลงทุนผลิต

น ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง  โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก็บ
รวบรวมโดยการประปานครหลวงเสียเป็นส่วนใหญ่  การประเมินผลการด าเนินงานมีประเด็นหลกัท่ี
จะศึกษา วเิคราะห์และใหค้วามเห็น คือ การผลิต ตน้ทุนการผลิต และก าไรสุทธิ  ส่วนการวิเคราะห์ทาง
การเงินของโครงการจะใช้วิธีวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการ โดยใช้มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นหลกัเกณฑ์ในการประเมินอตัราก าไรของ
โครงการ การวิเคราะห์ใชร้าคาคงท่ี โดยใช้ปี 2548 เป็นปีฐาน การวิเคราะห์จึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีแทจ้ริง 
(Real discount rate) ท่ี 2.5% และในการวเิคราะห์ก าหนดระยะเวลาของโครงการเท่ากบั 10 ปี 

 
จากการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการในปีท่ี 1 พบวา่  
 
1) โครงการมีก าลงัการผลิตสูงสุดเท่ากบั 20,000 ขวดต่อวนั หรือ 5.28 ลา้นขวดต่อปี   
 
2) โครงการเร่ิมท าการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2547 ผลผลิตรวมทั้งปีเท่ากบั 1,499,964 ขวด 

หรือเฉล่ียวนัละ 11,363 ขวด 
 

3) โครงการก าหนดราคาขายไวข้วดละ 2.80 บาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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4) ในปี 2547 มียอดขายรวมทั้งส้ิน 1,403,088 ขวด คิดเป็นเงิน 3,928,642.40 บาท โดยมี
ยอดขายเฉล่ียวนัละ 10,629 ขวด 

 
5) ตน้ทุนการผลิตในปี 2547 คิดเป็นเงินขวดละ 3.22 บาท เป็นตน้ทุนคงท่ีเท่ากบั 0.38 บาท 

และเป็นตน้ทุนผนัแปรขวดละ 2.84 บาท 
 

6) ในปี 2547 โครงการขาดทุนขวดละ 0.42 บาท เน่ืองจากการก าหนดราคาขายไวต้  ่า  
ยอดขายต่อวนัต ่า  และตน้ทุนคงท่ีสูงเพราะก าลงัการผลิตต่อวนัต ่า 
 

จากผลการวเิคราะห์ทางการเงินของโครงการพบวา่ 
1) ผลการวิเคราะห์กรณีฐาน (Base Case) ท่ีอัตราคิดลดท่ีแท้จริง 2.5% ได้ค่า                      

NPV = -5,274,038 บาท ค่า IRR < 0 โครงการใหผ้ลไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 
2) ผลการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) โดยก าหนดราคาขายเพิ่มข้ึน 5% 10% 

และ 15% ไดค้่า NPV เท่ากบั -736,556 บาท 3,800,925 บาท และ 8,338,406 บาท ตามล าดบั และได้
ค่า IRR เท่ากบั 0%  9.384% และ 16.876% ตามล าดบั  เม่ือก าหนดราคาขายเพิ่มข้ึน 10% โครงการมี
อตัราผลก าไรท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 

จากการค านวณ Switching Value ผลปรากฏวา่ไดค้่า SVC เท่ากบั 0%  3.81% และ 7.99%  
และไดค้่า SVB เท่ากบั 0%  3.96% และ 8.68% ตามล าดบั  แสดงวา่โครงการมีความเส่ียงสูงทั้งใน
ดา้นตน้ทุน และผลประโยชน์ของโครงการ 

 
งานวิจยัฉบบัน้ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินโครงการดา้นตน้ทุนของเงินทุน ตน้ทุน

ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน มาใชว้เิคราะห์ทางการเงินหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
 
ปัญจรัตน์ จ  าปาทอง (2548)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนผลิต

น ้ า ด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง โดยการวิจัยน้ีใช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมจาก
แบบสอบถาม และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการศึกษาความ
เหมาะสมทุกดา้น ประกอบดว้ยดา้นเทคนิค ดา้นการตลาด ดา้นสถาบนั ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ดา้นการเงินและดา้นเศรษฐกิจ มีตวัช้ีวดัความคุม้ค่าโครงการ ดงัน้ี NPV BCR IRR และ Payback 
Period นอกจากน้ียงัมีการวเิคราะห์ความอ่อนไหวและค่าความแปรเปล่ียนของโครงการ 

 
ผลการวเิคราะห์พบวา่ ท่ีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 มี NPV เท่ากบั -3.28 ลา้นบาท BCR เท่ากบั 

0.97  IRR เท่ากบัร้อยละ 0.02 และ Payback Period เท่ากบั 12 ปี 11 เดือน ซ่ึงมากกวา่อายุโครงการ 
แต่เน่ืองจากการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล ดงันั้น
จะพิจารณาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั พบวา่ ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 12 มี NPV เท่ากบั 
1.52 ลา้นบาท BCR เท่ากบั 1.02 IRR เท่ากบัร้อยละ 15.08 และ Payback Period เท่ากบั 7 ปี 2 เดือน 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาในทางส่งเสริมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และพบวา่ ตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการไม่ควรแปรเปล่ียนมากกวา่ร้อยละ 1.86 
และ 1.82 ตามล าดบั โครงการจึงจะยงัมีความเหมาะสมในการลงทุน 

 
งานวิจยัฉบบัน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางศึกษาความคุม้ค่าทางการเงินและเศรษฐกิจ ตลอดจน

เป็นแนวทางวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง 
และเป็นรูปแบบการพิมพเ์ล่มรายงานการคน้ควา้อิสระ 



บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์พนกังำน
ผูดู้แลโครงกำรจำกฝ่ำยพฒันำธุรกิจ และพนกังำนผูท้  ำบญัชีจำกฝ่ำยบญัชี  ซ่ึงเป็นกำรรวบรวมขอ้มูล
ค่ำใชจ่้ำยทำงดำ้นตน้ทุนของโครงกำรผลิตน ้ ำด่ืมบรรจุขวดของกำรประปำนครหลวง ประกอบไป
ดว้ย ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปรต่ำงๆ และขอ้มูลด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงินของโครงกำร    
ได้แก่  ยอดจ ำหน่ำยน ้ ำด่ืมบรรจุขวด, ยอดบริจำคเพื่อสำธำรณกุศลและกำรบรรเทำสำธำรณภยั,  
ยอดน ้ ำด่ืมบรรจุขวดน ำไปใช้ในกิจกำร เป็นตน้ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของ
โครงกำร 

 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจ้ำกกำรคน้ควำ้และรวบรวมขอ้มูลจำกงบกำรเงิน

โครงกำรผลิตน ้ ำด่ืมบรรจุขวดของกำรประปำนครหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2556 รวมถึงเอกสำร 
รำยงำน งำนวจิยัต่ำงๆ หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์รำยงำนกำรประชุม รำยงำนสถิติต่ำงๆ ขอ้มูลกำรลงทุนของ
โครงกำรฯ ท่ีถูกเก็บรวบรวมโดยหน่วยงำนภำยในของกำรประปำนครหลวงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ เช่น ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ ฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยคุณภำพน ้ ำ และฝ่ำยพฒันำระบบงำน
เสริมสร้ำงมูลค่ำกิจกำร เป็นตน้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

กำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรศึกษำคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 
1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

เพื่อให้ทรำบถึงสภำพทัว่ไปของโครงกำรฯ เป็นกำรอธิบำยถึงกระบวนกำรจ ำหน่ำยน ้ ำ
ด่ืมบรรจุขวด ลกัษณะกำรบริหำรจดักำรและกำรผลิตน ้ำด่ืมบรรจุขวด ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดจำก
กำรด ำเนินกำรโครงกำร รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรโครงกำร 

 
2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  

เพื่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 โดยกำรวเิครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ทำงกำรเงิน
และทำงเศรษฐศำสตร์ของโครงกำรผลิตน ้ำด่ืมบรรจุขวด โดยใชเ้กณฑก์ำรตดัสินใจแบบปรับค่ำของ
เวลำเป็นวิธีท่ีมีจุดประสงค์เพื่อวดัควำมเหมำะสมของโครงกำรฯ และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) เม่ือตน้ทุนและผลประโยชน์เปล่ียนแปลงไป  
 

2.1 กำรวเิครำะห์ทำงดำ้นกำรเงิน (Financial Analysis) 
กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน พิจำรณำถึงฐำนะทำงกำรเงินของ

โครงกำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนทั้งหมดและผลตอบแทนทำงกำรเงินของโครงกำร 
 

2.2 กำรวเิครำะห์ทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์ (Economic Analysis)  
กำรวเิครำะห์ควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐศำสตร์ ผลกำรวิเครำะห์แสดงออกมำในรูป

ของผลตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บสูงกวำ่หรือต ่ำกวำ่ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนท่ีจ่ำยไป 
 

2.3 ตวัช้ีวดัควำมคุม้ค่ำของโครงกำร 
1. ระยะเวลำคืนทุน (Payback Period) 

โครงกำรท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรลงทุนจะตอ้งมีระยะเวลำคืนทุนสั้ นท่ีสุด 
อยำ่งนอ้ยตอ้งสำมำรถคืนทุนไดภ้ำยในอำยโุครงกำร 10 ปี 
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2. มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
โครงกำรท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรลงทุนจะตอ้งมีค่ำ NPV มำกกวำ่หรือเท่ำกบั

ศูนย ์กล่ำวคือ มูลค่ำปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมมำกกวำ่มูลค่ำปัจจุบนัของตน้ทุนรวม 
 

3. อตัรำส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR) 
โครงกำรท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรลงทุนจะตอ้งมีอตัรำส่วนผลประโยชน์ต่อ

ตน้ทุนมำกกวำ่หน่ึง จึงจะแสดงวำ่ โครงกำรใหผ้ลคุม้ค่ำ 
 

4. อตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return: IRR) 
โครงกำรท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรลงทุนจะตอ้งมีค่ำอตัรำผลตอบแทนภำยใน

สูงมำกกวำ่ค่ำเสียโอกำสของเงินทุนหรืออตัรำดอกเบ้ียเฉพำะ 
 

2.4 กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร เป็นกำรพิจำรณำผลกระทบในกรณีท่ี

ปัจจยัต่ำงๆ มีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกกำรลงทุนผลิตน ้ ำด่ืมบรรจุขวดเป็นกำรลงทุนระยะยำวจึง
อำจประสบกบัควำมเส่ียงและควำมไม่แน่นอนได ้กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวจึงเป็นวิธีท่ีช่วยลด
ควำมเส่ียงของกำรตัดสินใจในกำรลงทุนให้สำมำรถประสบควำมส ำเร็จในระยะยำวได้ ใน
กำรศึกษำคร้ังน้ีผมไดท้ ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวในกรณีต่ำงๆ ดงัน้ี 

 

1. ยอดจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี 
 

2. ตน้ทุนจ ำหน่ำยลดลงร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี 
 

3. ยอดจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ตน้ทุนจ ำหน่ำยลดลงร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่ืน ๆ 
คงท่ี 
 



บทที ่4 
 

การวเิคราะห์โครงการผลติน า้ดื่มบรรจุขวด 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
 

การผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง เร่ิมตน้จากการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดตรา 
“พระแม่ธรณี” เพื่อใชภ้ายในองคก์ร เช่น การประชุม การรับรองผูม้าเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งส่งไป
ช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนสนบัสนุนในงานพิธีการ หรือกิจกรรมของรัฐบาล แต่ยงั
ไม่ได้น าออกจ าหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ต่อมาเม่ือว ันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2546 
นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร) ไดม้าตรวจเยี่ยมการประปานครหลวง พร้อมทั้งมอบ
นโยบายให้การประปานครหลวงผลิตน ้ า ด่ืมบรรจุขวดออกจ าหน่ายในราคาเท่าทุน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นทางเลือกใหป้ระชาชนไดซ้ื้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดในราคาถูกหรือเป็นช่องทางให้ผู ้
มีรายได้น้อยน าไปจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ การประปานครหลวงจึงได้เร่ิมผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด    
“ปาป้า” ออกจ าหน่ายให้กบัประชาชนโดยทัว่ไปตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยก่อตั้ง
โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด ท่ีไดม้าตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ผลิตน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดดว้ยกรรมวธีิการผสมโอโซนในน ้ าท่ีผา่นการกรองแลว้ บรรจุในขวดพลาสติกใสอยา่งดี (PET) 
ขนาดบรรจุ 600 ซีซี. โดยจ าหน่ายในราคาเท่าทุนโหลละ 36 บาท จึงเป็นน ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีมีคุณภาพ
และราคาถูก สร้างทางเลือกใหก้บัประชาชน 

 
ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 การประปานครหลวงไดมี้การจดัการประกวด “Rebranding & 

Redesigning น ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง” เพื่อให้ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีความ
ทนัสมยั สะดุดตา โดดเด่น และดึงดูดความสนใจ โดยได้ให้มีการออกแบบขวดถึง 4 ขนาด คือ    
350 ซีซี. / 500 ซีซี. / 600 ซีซี. และ 1,500 ซีซี . ตอบรับกบันโยบายของคณะกรรมการน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดท่ีมีนโยบายเพิ่มก าลงัการผลิตให้รองรับกบัอตัราเติบโตของยอดจ าหน่าย และในปีงบประมาณ 
2556 การประปานครหลวงไดท้  าการออกผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ โดยออกน ้ าด่ืมบรรจุขวดมา     
3 ขนาด คือ 350 ซีซี./ 600 ซีซี. / 1,500 ซีซี. ซ่ึงมีราคาต่อโหลอยูท่ี่ 42, 45 และ 92 บาท ตามล าดบั ซ่ึง
ไดใ้ชร้าคาดงักล่าวมาจนถึงปัจจุบนั 
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ส าหรับบทน้ีผูศึ้กษาตอ้งการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ 10 ปีท่ีผ่านมา ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการระยะท่ี 1 (นับแต่เร่ิม
โครงการ - ปีงบประมาณ 2556) และท าการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเร่ืองก าลังการผลิตของ
โครงการระยะท่ี 2 ถึงความเหมาะสมและขนาดของเคร่ืองจกัร อตัราค่าจา้งแรงงานของบุคลากรใน
โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างสมมติฐานของโครงการระยะท่ี 2 กรณีฐาน 
เพื่อท าการวิเคราะห์โครงการทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการในด้านต้นทุนและผลประโยชน์ ทั้ งน้ีเพื่อน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้ในการ
วางแผนก าลงัผลิตและเพื่อเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิต 
 

การด าเนินงานโครงการ 
 

การด าเนินงานโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงแบ่งออกเป็นสอง 
ระยะ คือ ระยะลงทุนก่อสร้างกบัระยะด าเนินงาน  ระยะลงทุนก่อสร้างเป็นการการลงทุนก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร จดัซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดเร่ิม
ด าเนินการในไตรมาศท่ี 3 ปีงบประมาณ 2556 เน่ืองจากเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดจะหมดอายุการ
ใชง้านในปีงบประมาณนั้นๆ ประกอบกบัมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค 
ปัจจุบนัโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดได้ด าเนินงานโครงการมามากกว่า 10 ปี โครงการไดเ้ขา้สู่
ระยะท่ี 2 ของการด าเนินงานโครงการ (ช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2566) อายโุครงการ 10 ปี 

 

1. การลงทุนปรับปรุงโรงงานผลติน า้ดื่มบรรจุขวด 
 

ในปีงบประมาณ 2556 การประปานครหลวงไดด้ าเนินงานโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด
มาเกือบครบอายุโครงการท่ี 10 ปี โครงการจึงมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยัมีหลากหลาย
ขนาดให้เลือกซ้ือ ประกอบกบัเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าด่ืมใกลห้มดอายุการใช้งาน โครงการจึงไดมี้การ
ปรับปรุงโรงงานโดยเฉพาะพื้นท่ีโซนบรรจุขวด ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดขนาดใหม่อีก 2 ขนาด คือ ขนาด 350 ซีซี. และขนาด 1,500 ซีซี. โดยมีค่าปรับปรุงก่อสร้าง 
จัดซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานผลิตน ้ า ด่ืมบรรจุขวด ดังน้ี ค่าปรับปรุงขยาย
โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดคิดเป็นเงิน 2,400,000 บาท ค่าแผน่ผนงัเมทลัชีทแบบถอนพาแนลรอบ 
พร้อมติดตั้งคิดเป็นเงิน 22,000 บาท ค่าโกดงัใหม่ บริเวณโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด เป็นเงิน 
2,890,000 บาท รวมการก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานใช้งบประมาณทั้งส้ิน 5,312,000 บาท 
นอกจากน้ีโครงการฯ ยงัตอ้งจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เคร่ืองผลิตน ้ า
ด่ืม พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 5,480,800 บาท ชุดเคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติั แบบ Rotary พร้อมติดตั้ง 
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คิดเป็นเงิน 9,570,000 บาท รถโฟล์คลิฟท์เป็นเงิน 770,000 บาท เคร่ืองมือโมลด์ขวดน ้ าด่ืม 3 ขนาด
คิดเป็นเงิน 205,000 บาท การจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 16,025,800 บาท
การลงทุนปรับปรุงโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดใชง้บประมาณทั้งส้ิน 21,337,800 บาท (ตารางท่ี 1)  

 

ตารางที ่1  ค่าลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร จดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด ปีงบประมาณ 2556 

 

รายการ ราคา (บาท) 

1.  อาคารส านกังาน 
 

 
1.1  ค่าปรับปรุงขยายโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 2,400,000.00  

 
1.2  แผน่ผนงัเมทลัชีทแบบถอนพาแนลรอบพร้อมติดตั้ง 22,000.00  

2.  อาคารคลงัพสัดุ 
 

 
2.1  โกดงัใหม่  บริเวณโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 2,890,000.00  

 
รวมอาคารและส่ิงก่อสร้าง 5,312,000.00  

3.  เคร่ืองจกัรในโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

 
3.1  เคร่ืองผลิตน ้าด่ืม พร้อมติดตั้ง  5,480,800.00  

 
(อตัราการสูบจ่ายไม่นอ้ยกวา่ 5.4 ลบ.ม./ชม.) 

 

 
3.2  ชุดเคร่ืองบรรจุน ้าด่ืมอตัโนมติั แบบ Rotary พร้อมติดตั้ง  9,570,000.00  

 
(ขนาดก าลงัผลิตไม่นอ้ยกวา่ 150 ขวด / นาที) 

 4.  รถจกัรกล 
 

 
4.1  รถโฟลค์ลิฟท ์(ขนาดยกน ้าหนกัไม่ต ่ากวา่ 1.5 ตนั) 770,000.00  

5.  เคร่ืองมือโรงงาน / คลงัพสัดุ 
 

 
5.1  โมลดข์วดน ้าด่ืม ขนาด 350 ซีซี 55,000.00  

 
5.2  โมลดข์วดน ้าด่ืม ขนาด 600 ซีซี 70,000.00  

 
5.3  โมลดข์วดน ้าด่ืม ขนาด 1,500 ซีซี 80,000.00  

 
รวมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 16,025,800.00  

  รวมค่าลงทุนทั้งหมด 21,337,800.00  
ท่ีมา: ฝ่ายบญัชี การประปานครหลวง (2557) 
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2. การจัดจ าหน่าย 
น ้ าด่ืมบรรจุขวด “ปาป้า” ซ่ึงเป็นผลผลิตขั้นสุดทา้ยของโครงการนั้น มีสถานท่ีจดัจ าหน่าย

ครอบคลุมพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ คือ ส านกังานใหญ่การประปา
นครหลวง ส านกังานสาขาจ านวน 17 แห่ง และกองจดัเก็บพิเศษ โดยมีวธีิการดงัน้ี 

 
2.1 การขนส่ง 

น ้ าด่ืมบรรจุขวดปาป้าจากโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดจะตอ้งขนส่งไปยงัสถานท่ีจดั
จ าหน่ายตามส านกังานประปาสาขาทั้ง 17 สาขา และกองจดัเก็บพิเศษ โดยรถบรรทุกเล็ก 4 ลอ้ ซ่ึง
จา้งเหมาบริษทัเอกชนท าการจดัส่ง 10 เท่ียวต่อเดือนต่อสาขา ปริมาณการจดัส่งมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
กบัค่าเฉล่ียของการจ าหน่ายน ้ าของแต่ละสาขา และหากสาขาจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดไม่หมดตาม
ก าหนดส่ง ส านกังานประปาสาขาจะท าหนงัสือแจง้ของดการส่งสินคา้เป็นคร้ัง ๆ ไป 

 
2.2 การเกบ็รักษา 

น ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีส านกังานประปาสาขารับมาจากโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดจะถูก
จดัเก็บไวใ้นคลงัพสัดุของสาขา หรือบริเวณพื้นท่ีส าหรับการจดัจ าหน่ายโดยเฉพาะเพื่อสะดวกใน
การจ าหน่าย โดยเก็บใหพ้น้จากแสงแดดส่องถึง 

 
2.3 การจ าหน่าย 

ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวดปาป้าของการประปานครหลวงบรรจุในขวดใส (PET)       
3 ขนาด คือ 350 ซีซี. 600 ซีซี. และ 1,500 ซีซี. ผูซ้ื้อสามารถซ้ือน ้ าบรรจุขวดปาป้าไดท่ี้ส านกังาน
ใหญ่การประปานครหลวง ส านกังานประปาสาขาทั้ง 17 แห่ง และกองจดัเก็บพิเศษ  
 

2.4 การช าระเงิน 
ส าหรับการจ าหน่ายท่ีส านกังานประปาสาขา ผูซ้ื้อช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์รับช าระเงิน

หรือช าระเงิน ณ จุดจ าหน่ายน ้ า ส่วนการจ าหน่ายท่ีหนา้โรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด ผูซ้ื้อช าระเงิน
ท่ี กองการเงิน อาคารส านกังานใหญ่ ชั้น 2 และน าใบเสร็จมารับน ้ าท่ีโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ปาป้า ส่วนลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือ สามารถช าระเป็นเงินสดเม่ือส่งสินคา้ และการประปานครหลวงยินดีให้
เครดิตขายเช่ือสามารถช าระภายใน 30 วนันับแต่วนัส่งสินคา้ โดยการท าขอ้ตกลงกบัการประปา
นครหลวง 
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3. การบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการเป็นเร่ืองของการวางแผน การจดัการองค์กร การก ากับดูแล และ

ควบคุมกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ รวมทั้งการใชบุ้คลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหาร
โครงการจะตอ้งมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการ โดยทัว่ไป การบริหารโครงการมีหลาย
รูปแบบ แต่รูปแบบท่ีใชก้บัโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด คือ องค์การแบบตามหนา้ท่ี (Functional 
Organization) ซ่ึงถือวา่ โครงการฯ เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานตามหนา้ท่ีของการประปานครหลวง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. คณะกรรมการโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด คณะกรรมการชุดน้ีมีอ านาจสูงสุดท า

หนา้ท่ีก ากบัดูแลโครงการฯ มีกรรมการทั้งหมด 15 คน ผูท้  าหนา้ท่ีประธานกรรมการ คือ ประธาน
คณะกรรมการการประปานครหลวง ส่วนเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ คือ ผูอ้  านวยการกอง
บริการธุรกิจ โดยในคณะกรรมการนั้นมาจากคนนอกการประปานครหลวงจ านวน 3 คน คือ ผูแ้ทน
จากกรมประชาสัมพนัธ์ ผูแ้ทนจากส านกังานอาหารและยา และผูแ้ทนจากการประปาส่วนภูมิภาค 
ส่วนกรรมการท่ีเหลือท่ีเหลือเป็นบุคลากรภายในการประปานครหลวง 

 
2. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ซ่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการโครงการผลิตน ้ าด่ืม

บรรจุขวด ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาดา้นนโยบาย หรือทิศทางในการผลิตและการจ าหน่าย ตลอดจน
เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการฯ รายงานการประชุมและสถิติต่างๆ 
 

3. กรรมการควบคุมการผลิต คณะกรรมการชุดน้ีเป็นคณะกรรมการด้านเทคนิคปฏิบติั
หนา้ท่ีผูจ้ดัการโรงงาน ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน ผูค้วบคุมการผลิต และผูช่้วยผูค้วบคุมการผลิต รวม
ทั้งหมด 4 คน คณะกรรมการควบคุมการผลิตเป็นเจา้หนา้ท่ีในสายการผลิตท่ีปฏิบติังานในต าแหน่ง
ต่างๆ ของการประปานครหลวง โดยคณะกรรมการควบคุมการผลิตจะท าหน้าท่ีควบคุม
โรงงานผลิตน ้าด่ืมโดยตรง 
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4. โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดมีพนกังานในโรงงาน ประกอบดว้ย 
 
 พนกังานควบคุมกะและดูแลระบบผลิต     1 คน 
 

 พนกังานควบคุมสตอ๊ก       1 คน 
 

 พนกังานบญัชี        1 คน 
 

 พนกังานสายการผลิต        9 คน 
 

  รวมบุคลากรในโรงงาน     12 คน 
 

พนกังาน 12 คนท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นพนกังานของ บริษทั เอส พี วาย แมนเพาวเ์วอร์แอนด์
บิสสิเนส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัซัพคอนแทรคของการประปานครหลวง โดยมีพนกังานการประปา
นครหลวงจากฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นผูค้วบคุมการผลิต และพนกังานการประปานครหลวงจากฝ่าย
คุณภาพน ้าเป็นผูต้รวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1  โครงสร้างการบริหารงานของโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 
 

คณะกรรมการโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

คณะกรรมการควบคุมการผลิต 

โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 

ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี 



38 

4. ผลการด าเนินงานโครงการระยะที ่1 
4.1 ยอดจ าหน่ายและอตัราเจริญเติบโตของยอดจ าหน่าย 

โครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินงานโครงการ
ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ตอนแรกเร่ิมโครงการในปีงบประมาณ 2547 โครงการมียอด
จ าหน่ายเพียง 575,123 ขวด (ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน) หรือคิดเป็นยอดจ าหน่ายเฉล่ียเดือนละ 
191,708 ขวด ซ่ึงเป็นยอดจ าหน่ายท่ีต ่าท่ีสุดของตลอดอายุโครงการ 10 ปี อนัเน่ืองมาจากโครงการ
เพิ่งเร่ิมด าเนินการเป็นปีแรก ผลิตภัณฑ์ของโครงการยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในตลาด ส่วนปีท่ีมียอด
จ าหน่ายสูงสุด คือ ปีงบประมาณ 2554 โครงการมียอดจ าหน่าย 5,012,592 ขวด หรือคิดเป็นยอด
จ าหน่ายเฉล่ียเดือนละ 417,716 ขวด เน่ืองจากมีเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ในพื้นท่ีจดัจ าหน่าย ท าให้
ความตอ้งการน ้าด่ืมสะอาดสูงข้ึน 

 

โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระยะท่ี 1 มีอตัราเติบโตของยอดจ าหน่ายตลอดอายุ
โครงการเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 8.42 ซ่ึงมีอตัราเติบโตของยอดจ าหน่ายสูงท่ีสุดในปีงบประมาณ 2550 
โดยมียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2549 ถึง 1.60 ลา้นขวด คิดเป็นอตัราเติบโตถึงร้อยละ 
51.61 และปีท่ีมีอตัราเติบโตของยอดจ าหน่ายต ่าท่ีสุด คือ ปีงบประมาณ 2551 โดยมียอดจ าหน่าย
ลดลงจากปีงบประมาณก่อนหนา้ 1.18 ลา้นขวด คิดเป็นอตัราเติบโตลดลงถึงร้อยละ 25.07  

 

4.2 ต้นทุนจ าหน่ายต่อขวดและอัตราส่วนต้นทุนจ าหน่ายต่อรายได้จากการจ าหน่าย 
โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดระยะท่ี 1 มียอดจ าหน่ายตลอดอายุโครงการ 10 ปี 

จ  านวน 35,661,904 ขวด คิดเป็นตน้ทุนจ าหน่ายรวม 113,890,050.83 บาท และโครงการมีตน้ทุน
จ าหน่ายต่อขวดเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 10 ปี ตน้ทุนอยู่ท่ีขวดละ 3.1936 บาท โดยมีปีท่ีตน้ทุน
จ าหน่ายต่อขวดสูงท่ีสุดในปีงบประมาณ 2547 ตน้ทุนอยู่ท่ีขวดละ 5.0907 บาท และปีท่ีต้นทุน
จ าหน่ายต่อขวดต ่าท่ีสุด คือ ปีงบประมาณ 2554 ตน้ทุนอยูท่ี่ขวดละ 2.9223 บาท 

 

โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดระยะท่ี 1 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ตามการตั้งราคา
จ าหน่ายต่อขวด คือ ช่วงปีงบประมาณ 2547 – 2551 โครงการตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดไวท่ี้ขวดละ   
3 บาท และช่วงปีงบประมาณ 2552 – 2556 โครงการตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดไวท่ี้ขวดละ 3.50 บาท 
โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดช่วง 5 ปีแรกตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดท่ีขวดละ 3 บาท มียอดจ าหน่าย
ตลอด 5 ปี จ  านวน 14,920,083 ขวด คิดเป็นตน้ทุนจ าหน่ายรวม 49,888,411.38 บาท โครงการมี
ตน้ทุนจ าหน่ายต่อขวดเฉล่ีย 5 ปีแรกอยูท่ี่ขวดละ 3.3437 บาท ส่วนโครงการช่วง 5 ปีหลงัตั้งราคา
จ าหน่ายต่อขวดท่ีขวดละ 3.50 บาท มียอดจ าหน่ายตลอด 5 ปีหลงัจ านวน 20,741,821 ขวด คิดเป็น
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ตน้ทุนจ าหน่ายรวม 64,001639.45 บาท  โครงการมีต้นทุนจ าหน่ายต่อขวดเฉล่ีย 5 ปีหลงัอยู่ท่ี     
ขวดละ 3.0856 บาท โดยรวมตลอดอายโุครงการ 10 ปี โครงการมียอดจ าหน่าย 35,661,904 ขวด คิด
เป็นตน้ทุนจ าหน่าย 113,890,050.83 บาท และโครงการมีตน้ทุนจ าหน่ายต่อขวดเฉล่ียตลอดอายุ
โครงการ 10 ปี อยูท่ี่ขวดละ 3.1936 บาท 

 

4.3 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดระยะท่ี 1 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ตามการตั้งราคา

จ าหน่ายต่อขวด คือ ช่วงปีงบประมาณ 2547 – 2551 โครงการตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดไวท่ี้ขวดละ   
3 บาท และช่วงปีงบประมาณ 2552 – 2556 โครงการตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดไวท่ี้ขวดละ 3.50 บาท 
โดยโครงการแต่ละช่วงมีผลประกอบการดงัต่อไปน้ี 

 

1.) โครงการช่วงตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดไวท่ี้ขวดละ 3 บาท มีผลประกอบการขาดทุน 
4 ปีงบประมาณ คือ ช่วงปีงบประมาณ 2547 – 2550 โดยมีผลประกอบการขาดทุนมากท่ีสุดใน
ปีงบประมาณ 2547 มีผลขาดทุนถึง 1,331,153.92 บาท รวมมีผลขาดทุนสะสม ณ ส้ินปีงบประมาณ 
2550 อยู่ท่ี 4,138,376.96 บาท และโครงการสามารถท าก าไรไดเ้ป็นปีแรกในปีงบประมาณ 2551 
โดยมีผลก าไรสุทธิ 131,885.95 บาท ดงันั้นโครงการช่วงตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดไวท่ี้ขวดละ 3 บาท 
มีผลขาดทุนสะสม ณ ส้ินปีงบประมาณ 2551 อยูท่ี่  4,006,491.01 บาท 

 

2.) โครงการช่วงตั้งราคาจ าหน่ายต่อขวดไวท่ี้ขวดละ 3.50 บาท สามารถท าก าไรไดท้ั้ง 
5 ปีงบประมาณ โดยโครงการมีผลก าไรสุทธิมากท่ีสุดในปีงบประมาณ 2554 มีผลก าไรสุทธิ ถึง 
2,903,103.18 บาท และผลก าไร(ขาดทุน)สะสมของโครงการก็มีค่าเป็นบวกเป็นปีแรกใน
ปีงบประมาณ 2554 เช่นกนั ซ่ึงมีผลก าไรสะสม ณ ส้ินปีงบประมาณ 2554 อยูท่ี่ 2,224,468.22 บาท 
สรุปโครงการผลิตน ้ า ด่ืมบรรจุขวดระยะท่ี 1 อายุโครงการ 10 ปี มีผลก าไรสะสม ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 2556 อยูท่ี่ 4,524,570.13 บาท 

 

5. ผลการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2556 
5.1 ผลผลติปีงบประมาณ 2556 

การประปานครหลวงได้เร่ิมผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด “ปาป้า” ออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี         
1 กรกฎาคม 2547 ในตอนแรกเร่ิมโครงการมีก าลงัผลิตอยูท่ี่ 10,000 ขวดต่อวนั ต่อมาไดเ้พิ่มก าลงั
การผลิตเป็น 20,000 ขวดต่อวนั ในเดือนพฤศจิกายน 2547 และคงก าลงัการผลิตน้ีไวเ้กือบ 10 ปี จน
มาถึงปลายปีงบประมาณ 2556 ไดมี้การปรับปรุงขยายโรงงานและสร้างโกดงัใหม่ ก าลงัการผลิตก็
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กลายเป็น 108,000 ขวดต่อวนั ในเดือนธันวาคม 2557 ผลผลิตในปีงบประมาณ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
ขวดเปล่าท่ีใช้ในการผลิต 3,870,355 ขวด ขวดเปล่าซ้ือระหว่างงวด 3,848,696 ขวด ยอดจ าหน่าย
จ านวน 3,595,116 ขวด  ยอดบริจาคและใชใ้นกิจการ 264,000 ขวด 
 

5.2 ปริมาณการจ าหน่ายปีงบประมาณ 2556 
ปริมาณการจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดในปี 2556 ผลปรากฏวา่ โครงการจ าหน่ายน ้ าด่ืม

บรรจุขวดได้ทั้ งหมดจ านวน 3,859,116 ขวด มียอดขายเฉล่ียประมาณวันละ 15,882  ขวด            
(243 วนัท าการ) มูลค่ายอดขายคิดเป็นเงิน 13,547,493.82 บาท ส านักงานประปาสาขาท่ีมียอด
จ าหน่ายสูงสุด คือ ส านกังานประปาสาขานนทบุรี โดยจ าหน่ายไดจ้  านวน 651,036 ขวด เป็นเงิน 
2,285,473.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.87 ของยอดขายรวม รองลงมาเป็นส านกังานประปาสาขาแมน้
ศรีจ าหน่ายไดจ้  านวน 530,172 ขวด เป็นเงิน 1,861,178.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.74 ของยอดขาย
รวม ส่วนอนัดบัท่ีสาม คือ หนา้โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีจ าหน่ายไดจ้  านวน 514,404 ขวด เป็น
เงิน 1,805,824.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของยอดขายรวม อนัดบัท่ีส่ี คือ ส านกังานประปาสาขา
พญาไทจ าหน่ายได้จ  านวน 471,912 ขวด เป็นเงิน 1,656,655.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.23 ของ
ยอดขายรวม สถานท่ีจดัจ าหน่ายทั้ง 4 แห่งมียอดจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดรวมกนัเกินกว่าคร่ึงหน่ึง
ของยอดจ าหน่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 56.17 
 

จากขอ้มูลพบว่า ส านกังานประปาสาขานนทบุรีสามารถจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดได้
สูงท่ีสุด เน่ืองจากพนกังานขายของสาขานนทบุรีสามารถท าสัญญาผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดรายใหญ่ได้
ถึง 3 ราย คือ โรงพยาบาลโรคทรวงอก (จา้งผลิตประมาณ 5,100 โหลต่อเดือน), โรงเรียนปากเกร็ด 
(จา้งผลิตประมาณ 4,200 โหลต่อเดือน), โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (จา้งผลิตประมาณ 6,100 โหล
ต่อเดือน) ท าให้ยอดขายของทางสาขานนทบุรีนั้นถีบตวัออกห่างจากสาขาอ่ืนเป็นอนัมาก ต่อมา
อนัดับท่ีสองเป็นส านักงานประปาสาขาแมน้ศรี ซ่ึงสาขาแมน้ศรีตั้ งอยู่ในย่านท่ีมีภตัตาคารเป็น
จ านวนมาก และก็มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีท าสัญญาผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดในตราของลูกคา้อยู ่3 รายเช่นกนั 
คือ บริษัท ครัวภัตตาคารไทย จ ากัด (จ้างผลิตประมาณ 580 โหลต่อเดือน), บริษัท นพรัตน์    
เรสเตอร์รอง  จ ากัด  (จ้างผลิตประมาณ 830  โหลต่อเ ดือน),  ส านักงานคณะกรรมการ              
ส่งเสริมสวสัดิการฯ (จา้งผลิตประมาณ 1,510 โหลต่อเดือน) จึงควา้อนัดบัท่ีสองมาครองไวไ้ด ้ส่วน
อนัดับท่ีสาม ได้แก่ หน้าโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด ท่ีมียอดใกล้เคียงกับอนัดับท่ีสองมาก 
เน่ืองจากพนกังานท่ีท างาน ณ ส านกังานใหญ่อุดหนุนซ้ือน ้าปาป้าส าหรับใชใ้นกิจกรรมต่างๆ และมี
ประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณใกลเ้คียงให้ความสนใจซ้ือไปจ าหน่ายต่อเพื่อเพิ่มรายได ้อนัดบัท่ีส่ี คือ 
ส านักงานประปาสาขาพญาไท ท่ีมีลูกคา้หลัก คือ บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (จา้งผลิตประมาณ  
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3,200 โหลต่อเดือน) เป็นลูกคา้รายใหญ่ท่ีท าสัญญาผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดในตราของลูกคา้นอกนั้น
เป็นลูกคา้รายยอ่ยท่ีมียอดซ้ือไม่มากนกั  

 

ตารางที่ 2  ปริมาณจ าหน่ายและรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดในปีงบประมาณ 2556 
จ าแนกตามสถานท่ีจดัจ าหน่าย 

 

สาขา ปริมาณจ าหน่าย (ขวด) รายได้จากการจ าหน่าย (บาท) ร้อยละของยอดขายรวม 

กองจดัเก็บพิเศษ 30,492    107,042.70    0.79  
 บริจาคและใชใ้นกิจการ 264,000  

 
926,776.59  

 
6.84  

 สาขาตากสิน 111,924  
 

392,911.15  
 

2.90  
 สาขาทุ่งมหาเมฆ 69,336  

 
243,405.23  

 
1.80  

 สาขานนทบุรี 651,036  
 

2,285,473.20  
 

16.87  
 สาขาบางกอกนอ้ย 79,812  

 
280,181.41  

 
2.07  

 สาขาบางเขน 214,860  
 

754,269.77  
 

5.57  
 สาขาบางบวัทอง 58,104  

 
203,975.10  

 
1.51  

 สาขาประชาช่ืน 151,812  
 

532,938.67  
 

3.93  
 สาขาพญาไท 471,912  

 
1,656,655.28  

 
12.23  

 สาขาพระโขนง 169,524  
 

595,116.95  
 

4.39  
 สาขาภาษีเจริญ 82,440  

 
289,407.05  

 
2.14  

 สาขามหาสวสัด์ิ 11,124  
 

39,051.00  
 

0.29  
 สาขามีนบุรี 91,356  

 
320,706.83  

 
2.37  

 สาขาแมน้ศรี 530,172  
 

1,861,178.02  
 

13.74  
 สาขาลาดพร้าว 112,596  

 
395,270.22  

 
2.92  

 สาขาสมุทรปราการ 120,600  
 

423,368.40  
 

3.13  
 สาขาสุขสวสัด์ิ 1,200  

 
4,212.62  

 
0.03  

 สาขาสุขมุวทิ 122,412  
 

429,729.45  
 

3.17  
 หนา้โรงงานผลิตฯ 514,404  

 
1,805,824.19  

 
13.33  

 รวม 3,859,116    13,547,493.82    100.00    

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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5.3 ต้นทุนการผลติปีงบประมาณ 2556 
การค านวณตน้ทุนการผลิตต่อขวดมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ค  านวณก าไรสุทธิต่อขวด 

และการค านวณตน้ทุนการผลิตทั้งหมดมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของการผลิต ส่วน
องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร ดงัน้ี 

 
1. ต้นทุนคงที ่ ประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 
1.1 ค่าแรงทางตรง ของพนกังานในสายการผลิต จ่ายค่าแรงทางตรงรวมเป็นเงิน 

952,859.48 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.25 บาท 
 
1.2 ค่าแรงทางออ้ม ของพนกังานผูท้  าหนา้ท่ีควบคุมโรงงาน จ่ายค่าแรงทางออ้ม

รวมเป็นเงิน 189,266.11 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.05 บาท 
 

1.3 ค่าเส่ือมราคา – อาคารและส่ิงปลูกสร้าง อายกุารใชง้าน 30 ปี คิดค่าเส่ือมอตัรา 
3.33% เป็นเงิน 187,919.18 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.05 บาท 
 

1.4 ค่าเส่ือมราคา – เคร่ืองจกัรผลิตน ้ าด่ืม อายุการใช้งาน 10 ปี คิดค่าเส่ือมอตัรา 
10% เป็นเงิน 800,519.56 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.21 บาท 
 

1.5 ค่าแรงทัว่ไป ในปีงบประมาณ 2556 โครงการฯ จ่ายค่าแรงทัว่ไป รวมเป็นเงิน 
350,328.81 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.09 บาท 
 

2. ต้นทุนผนัแปร  ประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 จ านวนขวด PET ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตในปี 2556 จ านวน 3,917,148 
ขวด รวมเป็นเงิน 7,109,074 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 1.84 บาท 
 

2.2 น ้าประปาท่ีน ามาใชใ้นการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดในปีงบประมาณ 2556 เป็น
น ้ าประปาในเขตส านกังานประปาสาขาประชาช่ืน ซ่ึงคิดค่าน ้ าประปาอตัรากา้วหน้า รวมเป็นเงิน 
92,963.01 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.02 บาท 
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2.3 วัตถุดิบทางอ้อม  ได้แก่  ฉลากข้างขวด ฉลากหุ้มขวด ฟิล์มห่อแพ็ค               
ค่าหมึกพิมพฝ์า เป็นตน้ ค่าวตัถุดิบทางออ้มในปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงิน 1,305,977.87 บาท 
คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.34 บาท 

 
2.4 ค่าไฟฟ้าในการผลิต โดยทางส านักงานผลิตน ้ าบางเขนจะท าการจดและ

ค านวณทั้งจ  านวนหน่วยท่ีใช้และจ านวนเงินมาให้ ในปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงิน 247,408.91 
บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.06 บาท 
 

2.5 ค่าตรวจวิเคราะห์ (Lab) ในปีงบประมาณ 2556 มีค่าใชจ่้าย 13,200 บาท คิด
เป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.0034 บาท 
 

2.6 ค่าวสัดุใชใ้นการกรองน ้า ไดแ้ก่ ค่าไส้กรองต่าง ๆ ค่าเกลือลา้งเรซ่ิน เป็นตน้ 
รวมเป็นเงิน 130,400 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.03 บาท 
 

2.7 ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการผลิต รวมเป็นเงิน 158,678.07 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวด
เท่ากบั 0.04 บาท 
 

2.8 ค่าส่งเสริมการขาย ได้แก่ ค่าจ้างจัดท าและปรับปรุงป้ายโฆษณาน ้ าด่ืม 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมและน ้ าด่ืมส าหรับแจกในวนัรัฐวิสาหกิจไทย วนัสถาปนาการประปานครหลวง
และวนัส าคัญของการประปานครหลวงอ่ืน ๆ เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงิน 
219,503.30 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.06 บาท 
 

2.9 ค่าขนส่ง คิดตามระยะทางจากโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดถึงส านักงาน
ประปาสาขาเป็นเงิน 1,000,180.80 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดเท่ากบั 0.26 บาท 
 

2.10 ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินงาน ได้แก่ ค่าท าตรายาง เคร่ืองคิดเลข ปากกา 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ ในปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงิน 105,592.76 บาท ตน้ทุนต่อขวด
เท่ากบั 0.03 บาท 
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จากการวิเคราะห์พบว่า ในการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 
3,859,116 ขวด นั้นมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนรวมทั้งหมด 12,863,871.86 บาท เป็นต้นทุนคงท่ี 
2,494,093.14 บาท และเป็นตน้ทุนผนัแปร 10,369,778.72 บาท ถา้คิดเป็นตน้ทุนต่อขวดพบวา่ การ
ผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด หน่ึงขวดมีตน้ทุนขวดละ 3.33 บาท เป็นตน้ทุนคงท่ี 0.64 บาท และเป็นตน้ทุน
ผนัแปร 2.69 บาท ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 10 จะเห็นไดว้่า ในปีงบประมาณ 2556 ค่าขวดใช้ไปคิด
เป็นตน้ทุนถึงร้อยละ 55.26 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ส่วนตน้ทุนตวัท่ีสูงรองลงมา คือ วตัถุดิบ
ทางออ้ม คิดเป็นร้อยละ 10.15 และค่าแรงทั้ง 3 รายการ คือ ค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางออ้ม และ
ค่าแรงทัว่ไป รวมคิดเป็นร้อยละ 11.60 ของตน้ทุนการผลิตต่อขวดทั้งหมด 

 
ตารางที ่3  ตน้ทุนการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด ปีงบประมาณ 2556 
 

รายการ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อขวด 

ร้อยละ 
(บาท) (บาท) 

ต้นทุนคงที่       
  1. ค่าแรงทางตรง 

 
952,859.48  0.2469  7.41  

 2. ค่าแรงทางออ้ม 
 

189,266.11  0.0490  1.47  
 3. ค่าเส่ือมราคา - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 187,919.18  0.0487  1.46  
 4. ค่าเส่ือมราคา - เคร่ืองจกัรผลิตน ้าด่ืม 800,519.56  0.2074  6.22  
 5. ค่าแรงทัว่ไป 

 
350,328.81  0.0908  2.72  

   รวมต้นทุนคงที ่ 2,480,893.14  0.6429  19.29    

ต้นทุนผันแปร     
   1. ขวดใชไ้ป 

 
7,109,074.00  1.8422  55.26  

 2. ค่าน ้าประปาในการผลิต 92,963.01  0.0241  0.72  
 3. วตัถุดิบทางออ้ม 

 
1,305,977.87  0.3384  10.15  

 4. ค่าไฟฟ้า 
 

247,408.91  0.0641  1.92  
 5. ค่าตรวจวเิคราะห์ 

 
13,200.00  0.0034  0.10  

 6. ค่าวสัดุใชใ้นการกรองน ้า 130,400.00  0.0338  1.01  
 7. ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการผลิต 158,678.07  0.0411  1.23  
 8. ค่าส่งเสริมการขาย 

 
219,503.30  0.0569  1.71  
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ตารางที ่3  (ต่อ) 
 

รายการ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อขวด 

ร้อยละ 
(บาท) (บาท) 

9. ค่าขนส่ง 
 

1,000,180.80  0.2592  7.78  
 10. ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน 105,592.76  0.0274  0.82  
   รวมต้นทุนผนัแปร 10,382,978.72  2.6905  80.71    

รวมต้นทุนการผลติ   12,863,871.86  3.3334  100.00    
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
6.1 ด้านบุคลากร 

พนกังานส่วนบริการการใช้น ้ า ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลเร่ืองการจ าหน่ายน ้ า มีงาน
ประจ าท าอยูแ่ลว้ จะตอ้งท างานเพิ่มจากงานประจ า คือ การตรวจเช็คสต๊อกสินคา้ การยกน ้ าไปวาง
ยงัจุดจ าหน่าย การลงบนัทึกการขายประจ าวนั รวมทั้งการน าส่งเงินประจ าวนั จะเห็นไดว้า่รายงานท่ี
ตอ้งจดัท ามีทั้งรายงานประจ าวนั รายงานประจ า 15 วนั และรายงานประจ าเดือน ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ภาระใหแ้ก่พนกังานท่ีตอ้งดูแลการจดัจ าหน่ายน ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้าเป็นอยา่งมาก  

 

6.2 ด้านวธีิการจ าหน่าย 
อยา่งท่ีกล่าว พนงังานทุกคนมีงานประจ าท าอยูแ่ลว้ ซ่ึงส่วนบริการการใชน้ ้ าเป็นส่วน

งานท่ีตอ้งบริการประชาชน จึงมีขีดจ ากดัดา้นเวลาในการแนะน าผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวด แมมี้
การตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ติดป้ายโปสเตอร์ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอในแง่การรับรู้ของประชาชน
ทัว่ไป นอกจากน้ีประชาชนท่ีสนใจก็ไม่สะดวกท่ีจะซ้ือกลบัไป เน่ืองจากน ้ าด่ืมบรรจุขวด 1 โหลมี
น ้าหนกัถึง 7.2 กิโลกรัม ซ่ึงมีน ้ าหนกัมากไม่สะดวกแก่ประชาชนในการยกจากพื้นท่ีจดัจ าหน่ายไป
ยงัรถยนตส่์วนตวั ส่วนกรณีซ้ือมากกวา่ 10 โหล จะมีพนกังานจะยกใส่รถเข็นไปส่งให้ท่ีบริเวณลาน
จอดรถ แต่ก็ตอ้งรอพนกังานวา่งจากงานประจ าซ่ึงบางคร้ังลูกคา้ไม่สะดวกท่ีจะรอ ท าให้เสียโอกาส 
สุดทา้ยการจ าหน่ายน ้าด่ืมปาป้าเป็นธุรกิจเงินสด เวน้แต่จะซ้ือคร้ังละมากกวา่ 100 โหลข้ึนไปหรือมี
ขอ้ตกลงการส่งสินคา้กบัการประปานครหลวง ถึงจะมีการให้เครดิตขายเช่ือสามารถช าระภายใน  
30 วนันบัแต่วนัส่งสินคา้ ท าใหผู้ซ้ื้อตอ้งซ้ือสินคา้เป็นเงินสด และไม่ไดรั้บความสะดวกในการช าระ
ค่าสินคา้ 
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6.3 ด้านการเกบ็ข้อมูลต้นทุน  
การเก็บขอ้มูลของโครงการน้ีถูกจดัเก็บแยกใน 3 หน่วยงาน ท าให้ขอ้มูลดา้นตน้ทุน

การผลิตของโครงการขาดความต่อเน่ืองและไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร โดยถูกแยกจดัเก็บดงัน้ี 
 
1. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ กองสนบัสนุนธุรกิจ จดัเก็บยอดจ าหน่ายน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 
2. ฝ่ายบญัชี กองบญัชีตน้ทุน มีหน้าท่ีน าขอ้มูลจากกองสนบัสนุนธุรกิจไปจดัท างบ

ก าไรขาดทุนและงบตน้ทุนการผลิต 
 

3. ฝ่ายพฒันาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ มีหน้าท่ีจดัท างบทุนทรัพย ์หรือก็คือ 
การเก็บขอ้มูลสินทรัพยข์องโครงการน ้าด่ืมบรรจุขวด “ปาป้า” 
 

นอกจากนั้นค่าแรงท่ีปรากฏในงบตน้ทุนการผลิตท่ีจดัท าโดยฝ่ายบญัชีก็คิดเฉพาะ
ค่าแรงของบุคลากรในโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด ไม่ไดคิ้ดตน้ทุนค่าแรงของพนกังานส่วนบริการ
การใช้น ้ าท่ีจ  าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวด และไม่ไดคิ้ดตน้ทุนค่าแรงของนกับญัชีในกองต่าง ๆ ท่ีเป็นผู ้
จดัเก็บขอ้มูลเป็นผูจ้ดัท าบญัชีและรายงานต่าง ๆ 
 

6.4 ด้านสถานทีจั่ดจ าหน่ายและจัดเกบ็สินค้า 
ส านกังานประปาสาขาไม่ไดมี้การจดัสถานท่ีเฉพาะเพื่อวางจ าหน่ายและจดัเก็บน ้าด่ืม

บรรจุขวด ซ่ึงควรท่ีมีไวเ้พื่อป้องกนัการสูญหายและเพื่อเก็บสินคา้พน้จากแสงแดด แต่ในความเป็น
จริงน ้าด่ืมบรรจุขวด “ปาป้า” จะถูกจดัเก็บท่ีกองบริการหรือกองคลงัพสัดุซ่ึงอยูห่่างพอสมควรจาก
บริเวณจดัจ าหน่าย และน ้าด่ืมบรรจุขวดจะถูกวางจ าหน่ายท่ีบริเวณเคาน์เตอร์รับช าระค่าน ้าค่าไฟฟ้า
หรือไปฝากวางจ าหน่ายในบริเวณหน่วยงานท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของสาขา อยา่งฝ่ายส่ือสาร
องคก์ร 

 
การวเิคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis) 

 
การวเิคราะห์โครงการทางดา้นเทคนิคมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิตวตัถุดิบ การควบคุมการผลิต การวางแผนการผลิต และการให้ความส าคญัต่อเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อคาดคะเนตน้ทุนและเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ อาคาร โรงงาน โกดงั 
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เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตลอดจนค่าติดตั้งเคร่ืองจกัรละอุปกรณ์ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นตน้ ซ่ึงมี
ผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนของโครงการ โดยในการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคของ
โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาครอบคลุมหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 

 
1. กระบวนการผลิต 

 
2. ความเหมาะสมและขนาดของเคร่ืองจกัร 

 
3. ปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

 
4. ท าเลท่ีตั้งของโครงการ 

 
5. อาคารและส่ิงก่อสร้าง 

 
1. กระบวนการผลติ 

1.1 แผนการผลติ 
โรงงานผลิตน ้ าบรรจุขวดของการประปานครหลวงไดเ้ร่ิมผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด และ

น าออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยใช้ช่ือจดัจ าหน่ายว่า “ปาป้า” หรือ “PAPA” 
ผลิตน ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทตามมาตรฐานการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม โดยน าน ้ าประปาท่ีผลิตท่ีโรงงานผลิตน ้ า
บางเขนซ่ึงเป็นน ้าประปาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) มาผา่นระบบการ
กรองและฆ่าเช้ือโรคดว้ยโอโซนแลว้จึงน าน ้าไปบรรจุขวด โดยมีแผนการผลิตดงัน้ี 

 
1. ก าลงัการผลิต 150 ขวดต่อนาที หรือผลิตไดว้นัละ 108,000 ขวดต่อวนั 

 
2. พนกังาน ท างาน จนัทร์ – ศุกร์ วนัละ 8 ชัว่โมง 8.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น. 

 
3. โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดด าเนินการผลิตไม่เกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั 
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4. สถานท่ีผลิต บริเวณโรงงานผลิตน ้าบางเขน 
 

5. สถานท่ีจ าหน่าย หน้าโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดปาป้า กองจัดเก็บพิเศษ และ
ส านกังานประปาสาขาทั้ง 17 แห่ง 
 

6. ราคาน ้าด่ืมบรรจุขวดปรับข้ึนอีกร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป เพื่อสะทอ้นตน้ทุน
การผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

 
ตารางที ่4  ราคาขายต่อขวดของน ้าด่ืมบรรจุขวดแต่ละขนาดในปัจจุบนั 
 

ขนาด (มิลลลิติร) ราคาขายต่อขวด(ไม่รวม VAT) ราคาขายต่อขวด ราคาขายต่อโหล 

350 
 

3.2710  3.5000  42 

600 
 

3.5047  3.7500  45 

1,500   7.1651  7.6667  92 
ท่ีมา: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ การประปานครหลวง (2557) 
 
ตารางที ่5  ก าลงัการผลิตท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัของโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

ขนาด (มิลลลิติร) ก าลงัการผลติ (ขวด / นาท)ี 

350 
 

150 

600 
 

150 

1,500 
 

60 
หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางขา้งตน้เป็นก าลงัการผลิตจากการเลือกผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดเพียงชนิดใด

ชนิดหน่ึงต่อหน่ึงช่วงเวลา ซ่ึงจะมีก าลงัผลิตอยู่ท่ี 150 ขวด / นาที ยกเวน้ขนาดบรรจุ 
1,500 มิลลิลิตร ท่ีถูกจ ากดัดว้ยอตัราสูบจ่ายของเคร่ืองผลิตน ้าท่ีอยูท่ี่ 90 ลิตร / นาที  

ท่ีมา: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ การประปานครหลวง (2557) 
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ตารางที ่6  การคิดค่าเส่ือมราคาของโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้า 
 

ช่ือสินทรัพย์ อายุการใช้งาน 

อาคารส านกังาน 30 ปี 
 อาคารคลงัพสัดุ 30 ปี 
 เคร่ืองจกัรในโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 10 ปี 
 รถจกัรกล 10 ปี 
  เคร่ืองมือโรงงาน / คลงัพสัดุ 5 ปี   

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชี การประปานครหลวง (2557) 
 

1.2 กระบวนการผลติน า้ดื่มบรรจุขวด  
ระบบการผลิตของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดมี 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ

เตรียมวตัถุดิบ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน ้ า และกระบวนการบรรจุขวด ส าหรับการผลผลิต
ของกระบวนการเตรียมวตัถุดิบ คือ น ้าประปาท่ีผา่นการฆ่าเช้ือโรคดว้ยการใชร้ะบบโอโซน (ozone) 
แล้ว และวตัถุดิบน้ีจะใช้เป็นปัจจัยการผลิตของกระบวนการบรรจุขวด ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีน า
ออกจ าหน่ายในตลาด 

 

1. การเตรียมวตัถุดิบ 
1.1 เร่ิมจากน าน ้าประปาท่ีผา่นกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตน ้าบางเขนเขา้ถงั

เก็บน ้าปลอดสนิมขนาด 10,000 ลิตร จ านวน 2 ถงั 
 

1.2 เคร่ืองสูบน ้ าอตัโนมติั จ  านวน 2 เคร่ือง สลบักนัใช้งาน ท าด้วยเหล็กปลอด
สนิมสามารถสูบจ่ายน ้า 9 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมงต่อเคร่ือง ท่ีความสูง 40 เมตร สูบน ้ าจากถงัเก็บน ้ า
ผา่นถงัรับความดนัท่ี 40 – 70 บาร์ ท าจากเหล็กปลอดสนิม เพื่อส่งน ้ าเขา้สู่ขั้นตอนการกรองน ้ าท่ีถงั
กรองก าจดัเหล็ก แมงกานิส กล่ิน สี และความกระดา้ง 

 

1.3 น ้ าหลงัผ่านขั้นตอนการกรองน ้ า จะเขา้สู่ขั้นตอนการกรองสารแขวงลอยท่ี
หลงเหลืออยู่ในน ้ า ระบบกรองน ้ ามีชุดเคร่ืองกรองสารแขวงลอยอยู่ 3 แบบ คือ กรองหยาบ     
(ความละเอียด 1 - 5 ไมครอน), กรองละเอียด (ความละเอียด 0.3 ไมครอน) และกรองด้วย 
Membrane (ความละเอียด 0.05 ไมครอน) โดยชุดกรองน้ีท าหนา้ท่ีก าจดัตะกอนและสารแขวนลอย
ท่ีมีขนาดใหญ่ไปจนถึงสารแขวนลอยท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แบคทีเรียและสาหร่าย 
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ทั้งยงัสามารถกรองกล่ิน สี ก่อนจะไหลเขา้สู่ขั้นตอนต่อไปในการฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจจะมีหลงเหลืออยู่
ในน ้าโดยวธีิการผสมโอโซนในน ้า 

 

1.4 ขั้นตอนการผสมโอโซนในน ้ าท่ีผ่านการกรองแลว้มีขั้นตอนดงัน้ี เคร่ืองผลิต
โอโซนจ านวน 1 เคร่ือง จะท าหนา้ท่ีผลิตก๊าซโอโซน ซ่ึงมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือโรค และจะมีการ
ตั้งค่าความเขม้ขน้ก๊าซโอโซนไวท่ี้ 0.02 ppm โดยน ้าท่ีผา่นเคร่ืองกรองแบบละเอียดจะไหลผา่นเขา้สู่
ถงัพกัน ้ าขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 2 ถงั และจะมีป้ัมน ้ าท าหนา้ท่ีสูบน ้ าหมุนเวียนระหวา่งถงัพกัน ้ า
กบัท่อผสมเคร่ืองผลิตโอโซน ซ่ึงท าหน้าท่ีผสมก๊าซโอโซนท่ีผลิตได้ลงในน ้ าท่ีผ่านขั้นตอนการ
กรองแลว้อยา่งทัว่ถึง จนไดน้ ้าท่ีมีความเขม้ขน้ตามท่ีตั้งไว ้

 

1.5 น ้าท่ีผา่นท่อผสมโอโซนจะมีโอโซนอยูท่ี่ 0.20 ppm ซ่ึงจะไหลเขา้สู่ถงัเก็บน ้ า
ปลอดสนิมขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร จ านวน 2 ถงั เพื่อพกัน ้ าให้โอโซนท าหน้าท่ีในการฆ่าเช้ือโรค
อย่างนอ้ย 30 นาที ซ่ึงจะท าให้น ้ ามีค่าความเขม้ขน้ของโอโซนคงเหลือประมาณ 0.02 – 0.06 ppm 
ก่อนส่งน ้าท่ีสะอาดเขา้สู้ขั้นตอนการบรรจุขวด 

 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนไม่ท างานหรือมีความผิดปกติเกิดข้ึน 
ให้เปิดระบบการฆ่าเช้ือด้วยแสง UV แทน (ขนาด 150 ว ัตต์ โดยตั้ งค่าการท างานไว้ท่ี                   
100 เปอร์เซ็นต์) ซ่ึงกระบวนการฆ่าเช้ือดว้ยโอโซนและกระบวนการฆ่าเช้ือดว้ยแสง UV จะไม่
กระท าพร้อมกนั เน่ืองจากจะเป็นการท าให้ประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งสองกระบวนการ
ดงักล่าวลดลง 

 

2. การตรวจสอบคุณภาพน า้ในกระบวนการผลติ 
จดัท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนการผลิตน ้ า 

เป็นประจ าทุกวนั เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์การผลิตและการกรองน ้ า หากคุณภาพ
น ้ าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าดอ้ยลงจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้จะหยุดการผลิตน ้ าเพื่อท าการลา้งกระบวนการ
ผลิตน ้าทั้งหมด ตามวธีิท่ีระบุไวก้บัอุปกรณ์การผลิตนั้นๆ นอกจากนั้นจะมีการสุ่มเก็บน ้ าตวัอยา่งทั้ง
ในกระบวนการผลิต และน ้าท่ีบรรจุขวดเป็นสินคา้พร้อมจ าหน่ายแลว้ เพื่อส่งให้ห้องปฏิบติัการของ
ฝ่ายคุณภาพน ้ าวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี-ฟิสิกส์และทางจุลชีวะ ซ่ึงไดรั้บการรับรองความสามารถ
หอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐาน ISO 17025:2005 เพื่อยืนยนัผลให้เป็นไปตามค าแนะน าคุณภาพน ้ าด่ืม
ตามเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวกบัน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
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ตารางที ่7  การสุ่มเก็บตวัอยา่งเพื่อวเิคราะห์คุณภาพน ้า 
 

วเิคราะห์คุณภาพเบ้ืองตน้ (ความขุ่น ความกระดา้งและปริมาณโอโซน) ทุกวนั 

วเิคราะห์คุณภาพทางเคมี-ฟิสิกส์ทัว่ไป ทางจุลชีวะ และสาหร่าย 1 ตวัอยา่ง / สัปดาห์ 

วเิคราะห์คุณภาพทางเคมี-ฟิสิกส์อยา่งละเอียด ทางจุลชีวะ และสาหร่าย 1 ตวัอยา่ง / 6 เดือน 

ท่ีมา: ฝ่ายคุณภาพน ้า การประปานครหลวง (2556) 
 

3. การบรรจุขวด 
3.1 ขวดเปล่าท่ีจดัส่งมาจากบริษทัผูผ้ลิต จะมีการบรรจุอยูใ่นห่อพลาสติกอย่างดี

เพื่อกนัน ้าและฝุ่ นละอองเขา้ไปปนเป้ือนก่อนน ามาใชง้าน ซ่ึงจะมีการสังเกตลกัษณะทัว่ไปของขวด 
เช่น สีของขวด และความสะอาดภายในขวด วา่มีคุณสมบติัไดม้าตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่ เม่ือน าเอา
ออกมาเขา้สู่กระบวนการผลิต พนกังานสายผลิตจะท าการเรียงขวดบนสายพานผลิต ผ่านเคร่ืองดูด
อากาศเพื่อเพิ่มความเร็วในการล าเลียง จากนั้นขวดจะเขา้สู่ขั้นตอนของเคร่ืองบรรจุโรตาร่ีอตัโนมติั 
ซ่ึงจะผา่นกระบวนการท าความสะอาดภายในขวดดว้ยน ้าท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยโอโซนและมีคุณภาพ
เช่นเดียวกบัน ้าท่ีใชใ้นการบรรจุขวด ขวดท่ีลา้งสะอาดแลว้จะเขา้สู่ขั้นตอนบรรจุน ้ าและตอกฝาขวด
อยา่งอตัโนมติัต่อไป โดยสามารถก าหนดความเร็วในการผลิตได ้ซ่ึงความเร็วมาตรฐานในการผลิต
น ้ าด่ืมบรรจุขวดขนาด 350 ซีซี. / 600 ซีซี. / 1,500 ซีซี. ตั้งไวส้ าหรับเคร่ืองบรรจุโรตาร่ีอตัโนมติัอยู่
ท่ี 150 / 150 / 60 ขวดต่อนาที ตามล าดบั 

 

3.2 ขวดท่ีท าการบรรจุน ้ าเรียบร้อยแล้วจะถูกล าเลียงโดยสายพานล าเลียง ผ่าน
เคร่ืองตรวจส่ิงปลอมปนโดยมีพนักงานคอยสังเกตการณ์ และท าการคัดแยกขวดก่อนส่งต่อ
กระบวนการต่อไป 

 

3.3 น ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีผา่นการปิดฝาขวดและตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแลว้จะ
ถูกล าเรียงผ่านสายพานการผลิตไปพิมพ์ข้อมูลการผลิตข้างขวด โดยตั้ งข้อมูลท่ีจะพิมพ์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ และพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จท็ 

 

3.4 ขวดท่ีผ่านกระบวนการพิมพ์ข้อมูลการผลิตแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสวม
ฟิลม์ คอขวดอตัโนมติัซ่ึงมีความสามารถสวมฟิลม์คอขวดได ้3 ช้ินต่อวนิาที 
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3.5 น ้าด่ืมบรรจุท่ีผา่นการพิมพข์อ้มูลการผลิตและสวมฟิล์มคอขวดเรียบร้อยแลว้
จะผ่านเขา้สู่ขั้นตอนการหดฟิล์มคอขวดโดยเคร่ืองหดฟิล์มคอขวด ให้ฟิล์มคอขวดหุ้มและรัดแน่น
บริเวณฝาขวดและคอขวดเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของฝุ่ นละอองในอากาศ และการสัมผสักบัส่ิง
สกปรกก่อนการเปิดขวดด่ืม เสร็จแลว้จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองแพค็ห่อในขั้นตอนต่อไป 

 

3.6 น ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีผ่านการหดฟิล์มคอขวดเรียบร้อยแล้วจะถูกล าเรียงมาท่ี
เคร่ืองห่อแพค็ฟิล์มขวด หลงัท าการห่อแยกเป็นแพค็เรียบร้อยแลว้จะเขา้สู่เคร่ืองอบโดยอุณหภูมิใน
การอบอยูท่ี่ 170 องศาเซลเซียส โดยประมาณ เพื่อหดฟิล์มแพค็ขวดให้เขา้รูปง่ายต่อการขนส่งและ
จดัเรียงในคลงัสินคา้ ท าการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดทา้ยก่อนท าการจดัเก็บท่ีโกดงั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2  ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบ 

การสูบน า้ประปาเข้าถงัเกบ็น า้ขนาด 10,000 ลติร 

การสูบน า้จากถังเกบ็น า้ประปาเข้าระบบกรองน า้ 

การกรองเหลก็และแมงกานิส 

การกรองกลิน่และรส 

การกรองความกระด้าง 

การกรองละเอยีดเพือ่ก าจัดสารแขวงลอยขนาดเลก็ 

การฆ่าเช้ือโรคด้วยระบบโอโซน 

การจัดเกบ็ไว้ในถังเกบ็น า้เพือ่รอการบรรจุขวด 
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ปฏิกิริยาของโอโซนในน ้า 
 

O3 + H2O                                     HO3
+ + OH- 

 
HO3

+ + OH-                                 2 HO2 
 
O3 + HO2                                     HO + 2 O2 
 
HO + HO                                    H2O + O2 

 
 

Ambient Ozone Monitor 
 
 

 
 
Cooling Water in                                                                            Cooling Water Out  

 
 
 
Raw Water 

 
 

Ozone Killer               O2 
 
                                                              

    Treated Water 
 
ภาพที ่3  การฆ่าเช้ือโรคดว้ยระบบโอโซน 

Power Supply 

HV Trans 

Air or O2 

Dryer System 

Ozone Generator 

Mixing System 

Reaction Tank 
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1.3 ความเส่ียงในการผลติ 
กระบวนการผลิตยอ่มมีโอกาสท่ีเกิดการผลิตท่ีไม่ไดม้าตรฐานข้ึน ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อ

ช่ือเสียงของสินค้าได้ กระบวนการตรวจสอบแบบยอ้นกลับ โดยสุ่มตรวจสินค้าในปริมาณท่ี
เหมาะสมจะสามารถป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนน้ีได ้รวมทั้งการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวด 
รวมทั้ งยงัช่วยป้องกันความเสียหายทางธุรกิจจากการหยุดท างานเน่ืองจากความเสียหายของ
เคร่ืองจกัรอีกดว้ย นอกจากนั้นโครงการมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างโรงงานผลิตเพิ่มข้ึน ยอ่มเป็นการช่วย
ลดความเส่ียงไดดี้กวา่การรวมศูนยก์ารผลิตไวท่ี้โรงงานเพียงหน่ึงแห่ง ถา้เกิดอุบติัเหตุและภยัพิบติั
ในโรงงานแห่งใดแห่งหน่ึงก็ยงัสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตจากโรงงานอ่ืนเพื่อชดเชยได ้ท่ีส าคญัใน
แต่ละโรงงานจะใช้ก าลงัการผลิตไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวนั เพื่อให้สามารถลดโอกาสท่ีจะเกิดการ
ช ารุดของเคร่ืองจกัรในสายการผลิตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการผลิตโดยรวม 
 

1.4 การบ ารุงรักษาระบบคุณภาพน า้  
ในด้านการบ ารุงรักษาโรงงานผลิตน ้ าบรรจุขวดปาป้ามีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์

และเคร่ืองจกัรให้มีความพร้อมใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ โดยช่างผูช้  านาญจากบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร
และของการประปานครหลวงเอง มีการตรวจเช็คคุณภาพน ้าอยูเ่สมอ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

 

การซ่อมบ ารุงระบบผลิตและระบบกรองน ้าด่ืม มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. การลา้งสารกรองส าหรับถงักรองคาร์บอน ถงักรองเหล็กและแมงกานีส สามารถ

ท าไดโ้ดยการลา้งยอ้นกลบัระบบ (Back Washed) โดยการปิดลน้ทางเขา้ของน ้ าท่ีใชก้รองตามปกติ 
แลว้เปิดล้ินทางเขา้ของน ้ าให้ผ่านเขา้ทางดา้นล่างของท่อบรรจุสารกรองคาร์บอน แลว้ปล่อยน ้ าท่ี
ลา้งยอ้นกลบัน้ีไหลทิ้งไป จนกระทัง่ไดน้ ้ าใส ท าการลา้งยอ้นกลบัระบบทุกวนัโดยตั้งค่าอตัโนมติั
บนแผงควบคุม 

 

2. การวดัค่าความขุ่นเบ้ืองตน้ ท าการวดัค่าความขุ่นเบ้ืองตน้ก่อนผลิตทุกวนัโดยใช้
เคร่ืองวดัความขุ่นอ่านค่าอตัโนมติับนแผงควบคุม 

 

3. การทดสอบความกระดา้งของน ้า ท าการทดสอบความกระดา้งของน ้ าก่อนผลิตทุก
วนั การทดสอบใชน้ ้ ายาทดสอบความกระดา้งของน ้ า ปริมาณ 1 หยด ต่อ 1 ตวัอย่าง โดยมีหลอดท่ี
ใชเ้ก็บตวัอยา่งโดยเฉพาะ 
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4. การตรวจสอบเคร่ืองผลิตโอโซน อ่านค่าโอโซนท่ีหน้าจอแสดงค่าอตัโนมติับน
แผงควบคุมการผลิตในห้องระบบผลิตน ้ าทุกวนัก่อนผลิต และท าการวดัค่าโดยเคร่ืองมือวดัค่า
โอโซนแบบพกพา 1 ตวัอยา่ง ก่อนท าการบรรจุขวดในแต่ละวนั 

 

5. การลา้งสารกรองเรซ่ิน โดยการลา้งคืนสภาพเรซ่ินเม่ือหมดอายุการใช้งาน ซ่ึงจะ
สังเกตไดจ้ากรสชาติของน ้าก่อนและหลงัผา่นเคร่ืองกรองมีรสคงเดิม หรือโดยการตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบติัการ หรือใช้ชุดตรวจภาคสนามหาความกระดา้งเรียบเทียบก่อนและหลงัการกรองแลว้
พบว่าค่าความกะดา้งของน ้ าก่อนและหลงัผ่านเคร่ืองกรองมีค่าใกลเ้คียงกนั การลา้งคืนสภาพสาร   
เรซ่ิน โดยจะใชน้ ้ าเกลือเขม้ขน้ 20% ไหลผา่นสารกรองเรซ่ิน แลว้แช่ทิ้งไวป้ระมาณ 1 ชัว่โมง แลว้
จึงปล่อยให้น ้ าผ่านเคร่ืองกรอง เพื่อไล่น ้ าเกลือท่ีตกคา้งออกจากเคร่ือง จนกระทัง่น ้ าท่ีผ่านเคร่ือง
กรองมีรสจืด ไม่มีน ้าเกลือตกคา้ง ท าการลา้งสารกรองเรซ่ิน 2 สัปดาห์ ต่อ 1 คร้ัง 

 

6. การลา้งไส้กรองเซรามิค เม่ือไส้กรองเซรามิคใชก้รองไปไดร้ะยะหน่ึงจะเกิดการ
อุดตนั พนกังานจะตอ้งถอดไส้กรองออกมาท าความสะอาด โดยใชใ้ยขดัส าหรับใชข้ดัเซรามิคหรือ
แปรงขนอ่อนๆ ขดัท าความสะอาดไปในทิศทางเดียวกนั จนไส้กรองสะอาดไม่มีส่ิงอุดตนั แลว้แช่
ดว้ยน ้ าเกลือ (โซเดียมคลอไรท์) 7.5% ผสมกบักรดเกลือ (ไฮโดรคลอริค แอสิด) 9% ในอตัรา 1 : 1 
เป็นเวลา 30 นาที ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนของจุลินทรียใ์นระบบกรองน ้ า อาจน าไส้กรองเซรามิค
ไปตม้ในน ้ าเดือดเพื่อฆ่าเช้ือโรค แลว้จึงน าเขา้ไปติดตั้งในถงักรอง แลว้จึงใชก้รองน ้ าตามปกติ ท า
การลา้งไส้กรองเซรามิคสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

 

7. การวดัค่า pH  ท  าการวดัค่า pH ก่อนผลิตทุกวนัโดยใชเ้คร่ืองมือวดัอ่านค่าอตัโนมติั
ในหอ้งระบบผลิตน ้า 

 

8. การท าความสะอาดหลอดอุลตร้าไวโอเลต จะท าความสะอาดหลอดและเปล่ียน
หลอดเม่ือครบชัว่โมงการใชง้าน 

 

9. การตรวจสอบระบบกรองอุลตร้าฟิวเตชัน่ (UF) จากจอแสดงผลการท างานทุกวนั 
และเปล่ียนเม่ือครบชัว่โมงการใชง้าน 

 

10.  การเปล่ียนสารกรอง สารกรองแมงกานีส สารกรองคาร์บอน สารกรองเรซ่ิน จะ
ท าการเปล่ียนสารกรองทุกๆ 2 ปี 

 

ในการบ ารุงรักษาระบบกรองน ้าใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดี และสามารถกรองน ้ าไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ท าให้ไดน้ ้ าด่ืมท่ีปราศจากเช้ือโรค นอกจากการบ ารุงรักษาตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 



56 

จะตอ้งท าการเปล่ียนสารกรองคาร์บอน สารกรองเรซ่ิน ไส้กรองเซรามิค ตลอดจนหลอดอุลตร้าไว
โอเลต เม่ือครบอายกุารใชง้าน หรือเม่ือหมดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอายกุารใชง้านของสารกรองทัว่ๆไป 
จะข้ึนกบัคุณภาพน ้ าท่ีน ามาผา่นเคร่ืองกรองท่ีมีค่าความกระดา้งมากจะท าให้สารเรซ่ินมีอายุการใช้
งานสั้นกวา่ปกติ หรือน ้ าท่ีขุ่น มีสีและกล่ิน จะท าให้อายุการใช้งานของสารกรองคาร์บอน และไส้
กรองเซรามิคสั้นกวา่ปกติ แต่โดยทัว่ไปแลว้ จะท าการเปล่ียนสารกรองคาร์บอนทุก 2 ปี สารกรอง 
เรซ่ินทุก 3 ปี ไส้กรองเซรามิคท าการเปล่ียนเม่ือช ารุดแตกหกัหรือทุก 3 เดือน 

 

2. ความเหมาะสมและขนาดของเคร่ืองจักร 
2.1 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในโรงงานผลติน า้ดื่มบรรจุขวด 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน โดยประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่8  รายละเอียดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

รายการ ราคา (บาท) 

1. ชุดเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืม พร้อมติดตั้ง อตัราการสูบจ่าย 9 ลบ.ม./ชม.  5,480,800.00  

 
1.1 ถงัเก็บน ้ าสแตนเลสปลอดสนิม ขนาด 10,000 ลิตร จ านวน 2 ถงั 

 

 
1.2 เคร่ืองสูบน ้ าอตัโนมติั อตัราการสูบจ่ายน ้ า 9 ลบ.ม./ชม. จ านวน 4 เคร่ือง 

 

 
1.3 ถงัแรงดนัปลอดสนิม ความดนัท่ี 40 - 70 บาร์ จ านวน 2 ถงั 

 

 
1.4 เคร่ืองกรองสนิมเหลก็และแมงกานิส จ านวน 1 เคร่ือง 

 

  
ภายในบรรจุ Manganese Zeolite จ านวน 200 ลิตรต่อเคร่ือง 

 

 
1.5 เคร่ืองกรองกล่ินและสี จ านวน 2 เคร่ือง 

 

  
ภายในบรรจุ Activated Carbon จ านวน 200 ลิตรต่อเคร่ือง 

 

 
1.6 เคร่ืองกรองก าจดัความกระดา้ง จ านวน 3 เคร่ือง 

 

  
ภายในบรรจุ Cation Exchange Resin จ านวน 200 ลิตรต่อเคร่ือง 

 

 
1.7 เคร่ืองกรองสารแขวนลอยบรรจุถงุกรอง จ านวน 2 เคร่ือง ภายในบรรจุ 

 

  
ถุงกรองขนาด 5 ไมครอน 1 ถุง และขนาด 1 ไมครอน 1 ถุง ต่อเคร่ือง 

  1.8 เคร่ืองกรองสารแขวนลอยบรรจุไสก้รองเซรามิค   

  ชนิดบรรจุไสก้รองได ้30 ไส ้จ านวน 2 เคร่ือง  

 1.9 ถงัพกัน ้ าสแตนเลสปลอดสนิม ขนาด 1,100 ลิตร จ านวน 1 ถงั  
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

รายการ ราคา (บาท) 

 
1.10 ถงัพกัน ้ าสแตนเลสปลอดสนิม ขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 2 ถงั 

   1.11 เคร่ืองฆ่าเช้ือดว้ยแสง UV ขนาด 150 วตัต ์   

2. ชุดเคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติั แบบโรตาร่ี  9,570,000.00  

 
ขนาดก าลงัการผลิต 15,000 ขวด / ชม. (600 ml) 

 

 
2.1 สายพานผลิต (ส าหรับตั้งขวดเปล่า)  

 

  
ความยาว 6 เมตร พร้อมเคร่ืองดูดอากาศ 

 

 
2.2 ชุดเปล่ียนขนาดขวด 2 ชุด 

 

 
2.3 เคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติั (ลา้ง บรรจุ ปิดฝา) 

 

 
2.4 เคร่ืองล าเลียงฝา 

 

 
2.5 สายพานล าเลียง ความยาว 15 เมตร 

 

 
2.6 เคร่ืองตรวจส่ิงปลอมปน 

 

 
2.7 เคร่ืองพิมพแ์บบอิงคเ์จ็ท 

 

 
2.8 เคร่ืองสวมฟิลม์คอขวด 

 

 
2.9 เคร่ืองหดฟิลม์คอขวด 

 

 
2.10 เคร่ืองห่อแพค็อตัโนมติั 

 

 
2.11 เคร่ืองอบแหง้ฟิลม์แพค็ขวด 

 3. เคร่ืองวดัเวอร์เนีย ดิจิตอล ขนาด 6 น้ิว 3,860.00  

4. เคร่ืองอดัอากาศ ขนาดอดัอากาศได ้10 กก. / ตร.ซม. 48,500.00  

5. รถโฟลค์ลิฟท ์ขนาด 1.5 ตนั (น ้ ามนั) 770,000.00  

6. โมลดข์วดน ้ าด่ืม ขนาด 350 ซีซี. 55,000.00  

7. โมลดข์วดน ้ าด่ืม ขนาด 600 ซีซี. 70,000.00  

8. โมลดข์วดน ้ าด่ืม ขนาด 1,500 ซีซี. 80,000.00  

9. เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซน จ านวน 1 เคร่ือง 588,000.00  

10. เคร่ืองกรองแบบ UF (Ultra Filtration) ภายในบรรจุเยือ่ Membrane 69,000.00  

  รวมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 16,735,160.00  

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชี การประปานครหลวง (2557) 
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การซ้ือเคร่ืองจกัรของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดจะใช้วิธีสอบราคา เปรียบเทียบ
ราคาจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้ไดร้าคาท่ีถูกท่ีสุด โดยบริษทัผูผ้ลิตจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มีการ
รับประกันคุณภาพเคร่ืองจักรและมีการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ซ่ึงในไตรมาสท่ี 3 ของ
ปีงบประมาณ 2556 โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดไดจ้ดัซ้ือชุดเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดและ
ชุดเคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติัแบบโรตาร่ี เขา้มาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีจะหมดอายุการใช้งานใน
ส้ินปีงบประมาณ 2556 โดยได้ค  านึงถึงความเหมาะสมระหว่างอายุการใช้งานของเคร่ืองจกัรกบั
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ตลอดจนก าลังการผลิตท่ีจะสอดคล้องกับอตัราเติบโตของยอด
จ าหน่ายน ้าด่ืมบรรจุขวด 

 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระยะแรกเร่ิมจนถึงปีท่ี 10 

ของโครงการ (ช่วงปีงบประมาณ 2547 - 2556) มีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 21,600 ขวดต่อวนั หรือคิดเป็น 
5,248,800 ขวดต่อปี โดยตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 10 ปีท่ีผา่นมา มียอดจ าหน่ายรวมบริจาค
และใชใ้นกิจการสูงสุดในปีงบประมาณ 2554 อยู่ท่ี 5,012,592 ขวด ซ่ึงแตกต่างจากก าลงัการผลิต
สูงสุดแค่ประมาณ 236,000 ขวด ในระยะท่ี 2 ของโครงการ (ช่วงปีงบประมาณ 2557 - 2566) จึงมี
การจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีก าลงัการผลิตสูงข้ึนรองรับกบัยอดจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ของโครงการท่ีสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงในโครงการระยะท่ี 2 ได้จดัซ้ือชุดเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมและชุดเคร่ือง
บรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติัแบบโรตาร่ีท่ีมีก าลงัการผลิตสอดคลอ้งกนัอยูท่ี่ 180,000 ขวดต่อวนั หรือคิด
เป็น 43,740,000 ขวดต่อปี   

 
2.2 ค่าจ้างแรงงานของบุคลากรในโรงงาน 

บุคลากรในโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดนั้น มีการเบิกจ่ายค่าแรงปฏิบติังานท่ีหน่วย
ผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส าหรับลูกจ้างเหมาแรงงานของ บริษัท เอส พี  วาย           
แมนเพาวเ์วอร์แอนดบิ์สสิเนส จ ากดั  ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 



59 

ตารางที ่9  อตัราค่าจา้งแรงงานของบุคลากรในโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

ล าดบัที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒ ิ รหัสต้นทุน 
อตัราเงนิเดอืน 

( บาท / เดอืน ) 

1 พนกังานควบคุมกะและดูแลระบบผลิต ปวส. ค่าแรงงานทางออ้ม 14,160.00  

2 พนกังานควบคุมสตอ๊ก ปวส. ค่าแรงงานทัว่ไป 14,160.00  

3 พนกังานบญัชี ปวส. ค่าแรงงานทัว่ไป 14,160.00  

4 พนกังานสายผลิต ปวส. ค่าแรงงานทางตรง 14,160.00  

5 พนกังานสายผลิต ปวช. ค่าแรงงานทางตรง 12,690.00  

6 พนกังานสายผลิต ปวช. ค่าแรงงานทางตรง 12,690.00  

7 พนกังานสายผลิต ภาคบงัคบั ค่าแรงงานทางตรง 11,350.00  

8 พนกังานสายผลิต ภาคบงัคบั ค่าแรงงานทางตรง 11,350.00  

9 พนกังานสายผลิต ภาคบงัคบั ค่าแรงงานทางตรง 11,350.00  

10 พนกังานสายผลิต ภาคบงัคบั ค่าแรงงานทางตรง 11,350.00  

11 พนกังานสายผลิต ภาคบงัคบั ค่าแรงงานทางตรง 11,350.00  

12 พนกังานสายผลิต ภาคบงัคบั ค่าแรงงานทางตรง 11,350.00  

  รวมค่าจ้างแรงงาน 150,120.00  

ท่ีมา: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ การประปานครหลวง (2557) 
 

อัตราค่าจ้างแรงงานในตารางข้างต้นเป็นอัตราค่าจ้างใหม่ตามมติในท่ีประชุมของ
คณะอนุกรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป และโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดก็ไดข้อให้ทางบริษทั เอส 
พี วาย แมนเพาวเ์วอร์แอนดบิ์สสิเนส จ ากดั จดัส่งลูกจา้งเหมาแรงงานมาเพิ่ม เพื่อให้รองรับกบัก าลงั
การผลิตใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการจดัซ้ือชุดเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมและชุดเคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติัแบบโร
ตาร่ี ท่ีจะเร่ิมใชง้านในปีงบประมาณ 2557 โดยแต่เดิมมีบุคลากรประจ าโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด
จ านวน 8 คน ขอลูกจา้งเพิ่มมาอีก 4 คน รวมเป็นทั้งหมด 12 คน 
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3. ปริมาณและคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
เคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมมีอตัราการสูบจ่ายท่ี 9 ลบ.ม./ชม. และเคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติัมีขนาด

ก าลงัการผลิตท่ี 250 ขวด/นาที หรือ 180,000 ขวด/วนั (เดินเคร่ืองจกัรในโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดไม่เกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด คือ 

 
1. น ้ าประปา เป็นน ้ าท่ีผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตน ้ าบางเขนของการประปา

นครหลวงท่ีไดม้าตรฐานองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
 
2. ขวด PET  ขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate Bottle) ขวดมี   

3 ขนาด คือ 350 ซีซี. 600 ซีซี. และ 1,500 ซีซี.  เป็นวตัถุดิบท่ีเป็นปัญหาส าคญัของโครงการ 
เน่ืองจากการประปานครหลวงไม่ไดผ้ลิตขวดใช้เอง แต่ใช้การสั่งซ้ือขวดจากผูรั้บจา้งแทน เพราะ
เห็นว่าราคาเคร่ืองจกัรผลิตขวด PET มีราคาสูงเกินไปและไม่คุม้ค่าในการลงทุน การสั่งซ้ือแต่ละ
คร้ังมีจ านวนไม่มากนกัประมาณ 1 – 5 แสนขวดต่อคร้ัง สั่งซ้ือในจ านวนท่ีไม่เท่ากนัแลว้แต่ความ
ตอ้งการผลิตของโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด ท าใหไ้ม่สามารถควบคุมราคาใหต้ ่าและคงท่ีได ้

 
4. ท าเลทีต่ั้งของโครงการ 

โครงการใช้สถานท่ีตั้งโรงงานภายในการประปานครหลวงส านักงานใหญ่ บริเวณใกล้
โรงงานผลิตน ้าบางเขน ในการวเิคราะห์โครงการดา้นท าเลท่ีตั้งของโครงการพบวา่มีความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

 
1. ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ คือ น ้าประปา 

 
2. มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ระหว่าง ท่ีตั้ งโรงงานกับแหล่งว ัตถุ ดิบ 

(โรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด – โรงงานผลิตน ้ าบางเขน) และระหว่างท่ีตั้งโรงงานกบัสถานท่ีจดั
จ าหน่าย (ส านกังานใหญ่ การประปานครหลวง – ส านกังานประปาสาขาทั้ง 17 แห่ง) 
 

3. มีความสะดวกในดา้นสาธารณูปโภคพร้อม เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 

4. ท าเลท่ีตั้งโครงการตั้งในบริเวณท่ีน ้ าท่วมไม่ถึงและมีคลองระบายน ้ าดา้นหลงัโรงงาน 
สะดวกในการปล่อยน ้าลา้งขวดและน ้าจากการท าความสะอาดเคร่ืองจกัร ระบายน ้าทิ้งไดส้ะดวก 
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5. อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
 
ส่วนของโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด ในตอนแรกเร่ิมไดใ้ช้อาคารซ่อมบ ารุงยานพาหนะ

เดิมของฝ่ายบริการกลางซ่ึงไม่ไดใ้ชก้ารแลว้มาท าการปรับปรุงเป็นโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดโดย
ใช้เงินลงทุนเร่ิมตน้ 1,650,000 บาท หลงัจากนั้นก็มีการใช้งานโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดอย่าง
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีการปรับปรุงโรงงานอีกทั้งหมด 3 คร้ัง คือ คร้ังแรกในวนัท่ี 11 พ.ค. 
2547 มูลค่าการปรับปรุง 1,100,000 บาท คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 11 มิ.ย. 2547 มูลค่าการปรับปรุง 54,400 
บาท และคร้ังล่าสุดตอนไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ 2556 ก่อนโครงการเขา้สู่ระยะท่ี 2 มูลค่า
การปรับปรุง 2,400,000 บาท 

 
นอกจากนั้นยงัมีการก่อสร้างและต่อเติมอีก 5 คร้ัง ดงัต่อไปน้ี จดัท าป้ายช่ือโรงงานและป้าย

บอกทางโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดเม่ือ 18 ส.ค. 2547 คิดเป็นเงิน 37,000 บาท ต่อเติมอาคารเก็บ
น ้ าด่ืมบรรจุขวดเม่ือวนัท่ี 4 เม.ย. 2548 คิดเป็นเงิน 849,000 บาท ติดตั้งหลงัคาคลุมพื้นท่ีดา้นหลงั
โรงงานเม่ือวนัท่ี 5 ส.ค. 2554 มูลค่า 99,500 บาท สร้างโกดังเก็บน ้ าด่ืมบรรจุขวดใหม่ บริเวณ
โรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด เม่ือวนัท่ี 8 มี.ค. 2556 มูลค่าการก่อสร้าง 2,890,000 บาท เพื่อรองรับ
กบัสต๊อกสินคา้ใหม่ท่ีตอ้งแยกน ้ าด่ืมบรรจุขวดออกเป็น 3 ขนาด จากเดิมท่ีมีแค่เพียงขนาดเตียว คือ 
ขนาด 600 ซีซี. ติดตั้งผนงัเมทลัชีทภายในโรงงาน มูลค่า 22,000 บาท 

 
ตารางที ่10  มูลค่าการก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติมของโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

รายการ ราคา (บาท) 

1.  อาคารส านกังาน 
 

 
1.1 โอนอาคารซ่อมบ ารุงยานพาหนะเดิมมาเป็นโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 1,650,000.00  

 
1.2 ปรับปรุงอาคารซ่อมบ ารุงยานพาหนะเป็นโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 1,100,000.00  

 
1.3 ค่าใชจ่้ายในการวางระบบไฟฟ้า - ประปา 54,400.00  

 
1.4 ต่อเติมอาคารเก็บขวดบรรจุน ้ าด่ืม 849,000.00  

 
1.5 ต่อเติมหลงัคาคลุมพื้นท่ีดา้นหลงัโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 99,500.00  

 
1.6 ปรับปรุงขยายโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด 2,400,000.00  

 
1.7 แผน่ผนงัเมทลัชีทแบบถอนพาแนลรอบ พร้อมติดตั้ง 22,000.00  
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ตารางที ่10  (ต่อ) 

รายการ ราคา (บาท) 

2.  อาคารคลงัพสัดุ 
 

 
2.1 โกดงัใหม่  บริเวณโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 2,890,000.00  

3.  ส่ิงก่อสร้างอ่ืน 
 

 
3.1 ป้ายช่ือโรงงานและป้ายบอกทางโรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด 37,000.00  

    รวมมูลค่าการก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติม 9,101,900.00  
ท่ีมา: ฝ่ายบญัชี การประปานครหลวง (2557) 
 

การวเิคราะห์โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐกจิ 
 

1. ข้อสมมติฐานในการวเิคราะห์โครงการ 
การวเิคราะห์โครงการทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจ จดัท าข้ึนเพื่อประเมินความสามารถใน

การท าก าไรจากการผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าในตลาดของผูผ้ลิต ตลอดจนการก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่สังคมและความคุม้ค่าของเงินลงทุน หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินอตัราผลก าไรทาง
การเงินตลอดอายุโครงการมีหลายหลกัเกณฑ์ เช่น IRR, NPV และ BCR เป็นตน้ โดยพิจารณาถึง
การลงทุนของการประปานครหลวงและการจดัเก็บรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าด่ืมบรรจุขวด 

 
การวเิคราะห์ทางดา้นการเงินโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง มีขอ้

สมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
 
1. ราคาจ าหน่ายต่อหน่วยเฉล่ียน ้าด่ืมบรรจุขวด 3 ขนาด เป็นราคาคงท่ี โดยก าหนดให้ราคา

เฉล่ียขวดละ 3.6544 บาท ในช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2561 และปรับราคาเพิ่มอีกร้อยละ 10 ใน
ปีงบประมาณ 2562 กลายเป็นเฉล่ียขวดละ 4.0198 บาท ซ่ึงจะคงราคาน้ีไป 10 ปีงบประมาณ  

 
2. ตน้ทุนจ าหน่าย ก าหนดใหเ้ป็นร้อยละ 88.50 ของรายไดจ้ากการจ าหน่าย เป็นอตัราส่วน

คงท่ี ซ่ึงค านวณมาจากอตัราส่วนต้นทุนจ าหน่ายต่อรายได้จากการจ าหน่ายเฉล่ียของโครงการ   
ระยะท่ี 1 ช่วงปีงบประมาณ 2552 - 2556 
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3. การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) ใน
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินใช้อตัราคิดลดท่ี 3.00% ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียใบรับฝากเงินประจ า 
ระยะเวลาฝาก 1 ปี ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (18 ตุลาคม 2556) 

 
4. การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) ใน

การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจใชอ้ตัราคิดลดท่ี 11.55% ซ่ึงเป็นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2556 
 

5. โครงการฯ ทั้ง 2 ระยะ ก าหนดอายุโครงการไวท่ี้ 10 ปี ตามอายุเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมและชุด
เคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติัแบบโรตาร่ี ไม่มีการคิดมูลค่าซากของโรงงาน โกดงั เคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์เม่ือส้ินสุดโครงการ 
 
2. การวเิคราะห์โครงการระยะที่ 1  (นับแต่เร่ิมโครงการ - ปีงบประมาณ 2556) 

โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงระยะท่ี 1 มียอดจ าหน่ายตลอด  
อายุโครงการ 10 ปี เท่ากบั 35.66 ลา้นขวด ราคาจ าหน่ายต่อขวดเฉล่ียขวดละ 3.3205 บาท คิดเป็น
รายไดจ้ากการจ าหน่าย 118.41 ลา้นบาท โดยโครงการมีตน้ทุนจ าหน่าย 113.89 ลา้นบาท โครงการ
มีผลก าไร(ขาดทุน)สะสม ณ ส้ินปีงบประมาณ 2556 อยู่ท่ี 4.52 ล้านบาท แต่เม่ือหักเงินลงทุน
แรกเร่ิมท่ี 8.34 ลา้นบาทแลว้ โครงการระยะท่ี 1 ไม่สามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลาโครงการ 10 ปี 
และมีผลขาดทุน ณ วนัส้ินสุดโครงการระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.82 ลา้นบาท 

 
โครงการผลิตน ้ า ด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงระยะท่ี 1 ใช้อัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของการประปานครหลวงในปี 2548 ซ่ึงเท่ากบั 6% และเม่ือก าจดั
อตัราเงินเฟ้อท่ี 3.50% ออกแลว้ จะไดอ้ตัราคิดลดท่ีแทจ้ริงเท่ากบั 2.50% มาใชใ้นการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิและอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน พบวา่ ท่ีอตัราคิดลด 2.50% มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) ของโครงการเท่ากบั -5,093,554.28 บาท และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 
เท่ากบั 0.3895 ส่วนอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการเท่ากบั -5.1049% 
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ตารางที ่11  ผลการด าเนินงานโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด "ปาป้า" โครงการระยะท่ี 1  (นบัแต่เร่ิมโครงการ - ปีงบประมาณ 2556) 
 

ปีงบประมาณ 2547  2548  2549  2550  2551  
ยอดจ าหน่าย (ขวด) 575,123  2,914,795  2,968,272  4,294,704  3,276,516  

รายไดจ้ากการจ าหน่าย (บาท) 1,596,653.35  8,817,591.83  9,245,014.68  14,679,017.04  11,543,643.47  
ตน้ทุนจ าหน่าย (บาท) 2,927,807.27  9,669,581.88  10,238,410.41  15,640,854.30  11,411,757.52  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,331,153.92  -851,990.05  -993,395.73  -961,837.26  131,885.95  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม -1,331,153.92  -2,183,143.97  -3,176,539.70  -4,138,376.96  -4,006,491.01  

      ปีงบประมาณ 2552  2553  2554  2555  2556  
ยอดจ าหน่าย (ขวด) 3,179,256  3,749,556  4,532,928  4,158,829  3,917,148  

รายไดจ้ากการจ าหน่าย (บาท) 11,664,040.83  13,841,971.47  17,551,208.53  15,927,985.94  13,547,493.82  
ตน้ทุนจ าหน่าย (บาท) 10,441,448.44  11,736,707.81  14,648,105.35  14,284,303.40  12,891,074.45  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,222,592.39  2,105,263.66  2,903,103.18  1,643,682.54  656,419.37  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม -2,783,898.62  -678,634.96  2,224,468.22  3,868,150.76  4,524,570.13  

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ภาพที ่4  กราฟแสดงผลการด าเนินงานโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด "ปาป้า" โครงการระยะท่ี 1 (นบัแต่เร่ิมโครงการ - ปีงบประมาณ 2556) 
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3. การวเิคราะห์โครงการระยะที่ 2  (กรณีฐาน ช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2566) 
 

การวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการ ประกอบดว้ย 
 
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

 
2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 

 
3. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio) 

 
4. อตัราส่วนผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
 
ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการลงทุนนั้นจะตอ้งประมาณราคาทางการเงินมาเป็น

ราคาทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพื่อจะสะทอ้นให้เขา้ถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริง โดยจะปรับรายการต่างๆ ท่ีเป็นการ
โอนยา้ยในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ีได้กล่าวมาแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน ดงันั้นในการปรับค่าใชจ่้ายในการลงทุนและการด าเนินงานใหม้าเป็นราคาทางเศรษฐกิจนั้น 
จะใช้ตวัปรับค่า (Conversion Factor) ตารางผนวกท่ี ก1 ส าหรับงานก่อสร้างเท่ากบั 0.88 และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจะใช้ตวัปรับค่าการลงทุนเท่ากับ 0.92 ปรับค่าท่ีได้มีการศึกษาโดย
ธนาคารโลกส าหรับกรณีของประเทศไทย 

 
ตารางที ่12  ประมาณการค่าใชจ่้ายทางการเงินและเศรษฐกิจ 
 

  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงรักษา 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 21.34  174.07  

ค่าใชจ่้ายทางเศรษฐศาสตร์ 18.78  161.68  
 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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3.1 ผลการประเมินโครงการทางการเงิน 
ประมาณการยอดจ าหน่ายของโครงการระยะท่ี 2 โดยก าหนดให้ปีงบประมาณ 2556 

เป็นปีฐาน แลว้ก าหนดให้ยอดจ าหน่ายของโครงการมีอตัราเติบโตร้อยละ 5 ต่อปีจากปีฐาน จากผล
การประมาณการโครงการจะมียอดจ าหน่ายตลอดอายุโครงการ 10 ปี เท่ากบั 50.97 ลา้นขวด ราคา
จ าหน่ายต่อขวดเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 10 ปี อยู่ท่ีขวดละ 3.8593 บาท คิดเป็นรายได้จากการ
จ าหน่าย 196.69 ลา้นบาท ตน้ทุนจ าหน่ายก าหนดให้เป็นร้อยละ 88.50 ของรายไดจ้ากการจ าหน่าย 
คิดเป็นต้นทุนจ าหน่ายรวม 174.07 ล้านบาท โครงการมีผลก าไร(ขาดทุน)สะสม ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 2566 อยู่ท่ี 22.62 ล้านบาท เม่ือหักเงินลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของ
โครงการระยะท่ี 2 ออกจ านวน 21.34 ลา้นบาท โครงการระยะท่ี 2 มีผลก าไร ณ วนัส้ินสุดโครงการ
ระยะท่ี 2 อยูท่ี่ 1.28 ลา้นบาท  

 
โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงระยะท่ี 2 ใช้อตัราคิดลดท่ี 

3.00% มาใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิและอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน พบวา่ มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากบั -2,336,650.72 บาท และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 
(BCR) เท่ากบั 0.8905 ส่วนอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการเท่ากบั 0.9808% โครงการ
มีผลการด าเนินงานก าไรเล็กน้อย สามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลาโครงการ 10 ปี โครงการมี
ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 6 เดือน 22 วนั ดงันั้นจะเห็นว่า การวิเคราะห์ทางด้านการเงินไม่มีความ
เหมาะสมในการลงทุน ดงัแสดงในตารางผนวกท่ี ก 2 
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ตารางที ่13  ประมาณการผลด าเนินงานโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดระยะท่ี 2  (ปีงบประมาณ 2557 - 2566) 
 

ปีงบประมาณ 2557  2558  2559  2560  2561  

ยอดจ าหน่าย (ขวด) 4,052,070  4,254,678  4,467,408  4,690,782  4,925,316  

รายไดจ้ากการจ าหน่าย (บาท) 14,807,884.61  15,548,295.28  16,325,695.80  17,141,993.74  17,999,074.79  

ตน้ทุนจ าหน่าย (บาท) 13,104,977.88  13,760,241.33  14,448,240.78  15,170,664.46  15,929,181.19  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,702,906.73  1,788,053.96  1,877,455.02  1,971,329.28  2,069,893.60  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 6,227,476.86  8,015,530.82  9,892,985.83  11,864,315.11  13,934,208.72  

ปีงบประมาณ 2562  2563  2564  2565  2566  

ยอดจ าหน่าย (ขวด) 5,171,586  5,430,162  5,701,674  5,986,758  6,286,092  

รายไดจ้ากการจ าหน่าย (บาท) 20,788,741.40  21,828,165.21  22,919,589.15  24,065,569.81  25,268,832.62  

ตน้ทุนจ าหน่าย (บาท) 18,398,036.14  19,317,926.21  20,283,836.39  21,298,029.28  22,362,916.87  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,390,705.26  2,510,239.00  2,635,752.75  2,767,540.53  2,905,915.75  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 16,324,913.98  18,835,152.98  21,470,905.73  24,238,446.25  27,144,362.01  

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ภาพที ่5  กราฟแสดงประมาณการผลด าเนินงานโครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2557 - 2566) 
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3.2 ผลการประเมินโครงทางด้านเศรษฐกจิ 
 

จากการประมาณการผลการด าเนินงานโครงการฯ ระยะท่ี 2  โดยปรับรายการต่างๆ 
ท่ีเป็นราคาทางการเงินมาเป็นราคาทางเศรษฐกิจดว้ยตวัปรับค่า (Conversion Factor) จะใชต้วัปรับ
ค่าส าหรับงานก่อสร้างเท่ากบั 0.88 และตวัปรับค่าการลงทุนเท่ากบั 0.92 ประกอบกบัขอ้สมมติฐาน
ท่ีวา่ ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของโครงการฯ เท่ากบัร้อยละ 11.55 ซ่ึงคิดจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วมของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2556 

 
ผลการวเิคราะห์การลงทุนโครงการผลิตน ้ าด่่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงมี

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากบั 265,931.53 บาท และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.0142 ส่วนอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการเท่ากบั 11.8574% 
โครงการสามารถค่นทุนไดภ้ายในระยะเวลาโครงการ โดยมีระยะเวลาค่นทุน 6 ปี 1 เด่อน 18 วนั 
โครงการมีอตัราผลตอบแทนภายในมากกว่าอตัราคิดลด และอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน
มากกวา่ 1 เท่า แสดงว่า  โครงการผลิตน ้ าด่่มบรรจุขวดมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และมีอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวา่โครงการลงทุนตามปกติเล็กนอ้ย ดงันั้นจะเห็นวา่ โครงการผลิต
น ้าด่่มบรรจุขวดมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ดงัแสดงในตารางผนวกท่ี ก3 

 
4. การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเม่่อมีการเปล่ียนแปลงยอดจ าหน่ายและตน้ทุน
จ าหน่ายของโครงการเน่่องจากความเส่ียงและความไม่แน่นอนในปัจจุบนัต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ซ่ึงจะน าเขา้มารวมไวใ้นการประเมินผลของโครงการน้ีดว้ย การวิเคราะห์ในกรณีน้ีจะเป็น
แรงจูงใจและส่งเสริมให้การประปานครหลวงเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยหาแนวทางลด
ต้นทุนและเพิ่มผลประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้กล่าวในบทท่ี 2  การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว สามารถท าได ้2 กรณี ข้ึนอยู่กบัผลการค านวณค่า NPV และ IRR ของ  
กรณีฐาน กล่าวค่อ 

 
1. Optimistic Case เป็นการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เม่่อ NPV ท่ีไดจ้ากกรณีฐานมีค่าเป็น

ลบ (NPV < 0) หร่อ IRR ท่ีไดจ้ากกรณีฐานมีค่านอ้ยกวา่อตัราคิดลด (IRR < อตัราคิดลด) 
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2. Worst Case เป็นการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เม่่อ NPV ท่ีไดจ้ากกรณีฐานมีค่าเป็นบวก 
(NPV > 0) หร่อ IRR ท่ีค  านวณไดจ้ากกรณีฐานมีค่ามากกวา่อตัราคิดลด (IRR > อตัราคิดลด) 

 
เน่่องจากค่า NPV ท่ีไดจ้ากกรณีฐานมีค่าเป็นลบ และค่า IRR ท่ีไดจ้ากกรณีฐานมีค่านอ้ยกวา่

อตัราคิดลด ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจะใช ้Optimistic Case เพ่่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทาง
เศรษฐกิจของโครงการ ทั้งน้ีจะด าเนินการในกรณีต่าง ๆ ต่อไปน้ี แสดงในตาราง ก4 – ก6 

 
1. ยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่่นๆ คงท่ี 

 
2. ตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่่นๆ คงท่ี 

 
3. ยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5 โดยใหปั้จจยัอ่่นๆ คงท่ี 
 

เหตุผลท่ีตอ้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวดว้ยการเพิ่มยอดจ าหน่าย เน่่องจากราคาจ าหน่ายต่อ
ขวดของโครงการถูกก าหนดให้คงท่ีจนถึงปีงบประมาณ 2562 ตามมติของคณะกรรมการโครงการ
ไม่สามารถปรับราคาจ าหน่ายเพิ่มข้ึนได ้ส่วนการวเิคราะห์ความอ่อนไหวดว้ยการลดตน้ทุนจ าหน่าย 
ท าข้ึนเพ่่อเปรียบเทียบกันระหว่างการเพิ่มยอดจ าหน่ายและการลดต้นทุนจ าหน่ายว่า วิธีไหน
สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับโครงการได้ดีกว่ากัน ผลของการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ
ค านวณในกรณีต่างๆ จะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1. ถ้ายอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ผลของการค านวณท่ีอตัราคิดลด 11.55% ได้ค่า        

NPV = 1,218,090.92 บาท  ค่า IRR = 12.9414%  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน = 1.0649 เท่า 
และระยะเวลาค่นทุน 5 ปี 10 เด่อน 24 วนั 

 
2. ถ้าตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5 ผลของการค านวณท่ีอตัราคิดลด 11.55% ได้ค่า        

NPV = 4,140,523.88 บาท  ค่า IRR = 16.1247%  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน = 1.2205 เท่า 
และระยะเวลาค่นทุน 5 ปี 3 เด่อน 12 วนั 
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3. ถา้ยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 และตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5 ผลของการค านวณ
ท่ีอตัราคิดลด 11.55% ไดค้่า NPV = 5,286,412.80 บาท  ค่า IRR = 17.3223%  อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน = 1.2815 เท่า และระยะเวลาค่นทุน 5 ปี 30 วนั 
 

โดยสรุป โครงการผลิตน ้ าด่่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงไม่มีความเหมาะสมทาง
การเงินแต่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมี
เป้าหมายการด าเนินงานเพ่่อสร้างสวสัดิการสังคม ดงันั้นจึงพิจารณาจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
เป็นหลกั ดงันั้นโครงการน้ีจึงมีความเหมาะสมในการลงทุน การประปานครหลวงควรหาแนวทาง
ในการลดตน้ทุนและเพิ่มผลประโยชน์ของโครงการใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 
ตารางที่ 14  สรุปผลการประเมินโครงการ 
 

กรณี 

อตัราผลตอบแทน
ภายใน 

มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ 

อตัราส่วน
ผลประโยชน์ 

(ร้อยละ) (ล้านบาท) ต่อต้นทุน 

การวเิคราะห์ทางดา้นการเงิน 0.98    -2.34    0.89    

การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจ 11.86  
 

0.27  
 

1.01  
 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

      
 

1. กรณียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  12.94  
 

1.22  
 

1.06  
 

 
2. กรณีตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5  16.12  

 
4.14  

 
1.22  

 

 
3. กรณียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  17.32  

 
5.29  

 
1.28  

     และตน้ทุนจ าหน่ายลดลงร้อยละ 5              
ท่ีมา: จากการค านวณ 



บทที ่5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
 

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เร่ิม
ด าเนินการโครงการผลิตน ้ า ด่ืมบรรจุขวดออกจ าหน่าย เ ม่ือว ันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547               
โดยโครงการฯ ด าเนินงานโดยไม่มุ่งหวงัก าไรแต่ตอ้งไม่ขาดทุน ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
1. เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยใหผู้มี้รายไดน้อ้ยน าไปจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได ้
 
2. เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนไดซ้ื้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดในราคาถูก เป็นการช่วยตรึงราคา

ค่าน ้าด่ืมบรรจุขวดในตลาดอีกทางหน่ึงดว้ย 
 

3. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ในเร่ืองน ้าประปาด่ืมได ้
 
โครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงในช่วงแรกเร่ิมมีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 

10,000 ขวดต่อวนั ต่อมาในเดือนตุลาคม 2547 เพิ่มก าลงัการผลิตเป็น 12,000 ขวดต่อวนั และใน
เดือนพฤศจิกายน 2547 เพิ่มก าลงัการผลิตเป็น 21,600 ขวดต่อวนั ซ่ึงคงก าลงัการผลิตน้ีไปจนถึง
ส้ินสุดโครงการระยะท่ี 1 ในเดือนกนัยายน 2556 แลว้จึงมีการจดัซ้ือเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมและเคร่ือง
บรรจุน ้ าด่ืมอตัโนมติัมาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีหมดอายุการใช้งาน ก าลังการผลิตจึงกลายเป็น 
108,000 ขวดต่อวนั (600 ml.) ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั 
 

จากการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
1. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการระยะท่ี 1 

โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงมีก าลงัการผลิตสูงสุดต่อวนั
เท่ากบั 21,600 ขวด หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตสูงสุดต่อปีเท่ากบั 5,248,800 ขวด ราคาจ าหน่ายของ
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โครงการฯ ช่วง 5 ปีแรก ราคาจ าหน่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มก าหนดไวข้วดละ 3 บาท และปรับราคา
จ าหน่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาเป็น 3.50 บาท ในปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงราคาน้ียงัใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั 
โครงการฯ มีสถานท่ีจดัจ าหน่าย 19 แห่ง คือ หน้าโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด, กองจดัเก็บพิเศษ 
และส านกังานประปาสาขาจ านวน 17 แห่ง จดัจ าหน่ายครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมุทรปราการ 

 
โครงการฯ มียอดจ าหน่ายตลอดอายุโครงการ 10 ปี อยูท่ี่ 35.66 ลา้นขวด คิดเป็นรายได้

จากการจ าหน่าย 118.41 ลา้นบาท โดยมีตน้ทุนจ าหน่ายอยูท่ี่ 113.89 ลา้นบาท โครงการ ฯ มีผลก าไร
สะสม ณ วนัส้ินสุดโครงการอยู่ท่ี 4.52 ลา้นบาท เม่ือหักลบดว้ยเงินลงทุนแรกเร่ิมท่ี 8.34 ลา้นบาท 
แลว้โครงการฯ มีผลขาดทุน 3.82 ลา้นบาท โครงการฯ ไม่สามารถคืนทุนไดภ้ายในอายุโครงการ   
10 ปี โครงการฯ มีอตัราผลตอบแทนภายในอยูท่ี่ -5.1049% และท่ีอตัราคิดลด 2.5% โครงการฯ มี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ -5.09 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนอยูท่ี่ 0.3895 เท่า 

 
2. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการระยะท่ี 2 (กรณีฐาน) 

โครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงมีการลงทุนจดัซ้ือเคร่ืองผลิตน ้ า
ด่ืมและชุดเคร่ืองบรรจุน ้ าด่ืมอัตโนมัติเพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเก่าท่ีจะหมดอายุการใช้งานใน
ปีงบประมาณ 2556 ตลอดจนการปรับปรุงขยายโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดและสร้างโกดงัเก็บน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดหลงัใหม่ บริเวณโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด รวมเป็นเงินลงทุน 21.34 ล้านบาท 
โครงการฯ จึงมีก าลงัการผลิตสูงสุดเพิ่มข้ึนเป็น 108,000 ขวดต่อวนั หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตสูงสุด
ต่อปีเท่ากับ 26,244,000 ขวด ราคาจ าหน่ายต่อขวดของผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวด 3 ขนาด คือ     
350 ซีซี. 600 ซีซี. และ 1,500 ซีซี. ราคาจ าหน่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ท่ี 3.50 / 3.75 / 7.67 บาทต่อ
ขวด ตามล าดบั โครงการฯ จะปรับราคาจ าหน่ายต่อขวดเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2562 
ราคาจ าหน่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มกลายเป็น 3.75 / 4.25 / 8.67 บาทต่อขวด ตามล าดบั 

 
โครงการฯ มียอดจ าหน่ายประมาณการตลอดอายุโครงการ 10 ปี อยู่ท่ี 50.97 ลา้นขวด 

คิดเป็นรายได้จากการจ าหน่าย 196.69 ล้านบาท โดยมีต้นทุนจ าหน่ายอยู่ท่ี 174.07 ล้านบาท 
โครงการ ฯ มีผลก าไรสะสม ณ วนัส้ินสุดโครงการอยู่ท่ี 27.14 ลา้นบาท เม่ือหักลบดว้ยเงินลงทุน
เร่ิมตน้โครงการระยะท่ี 2 จ  านวน 21.34 ลา้นบาท แลว้โครงการระยะท่ี 2 มีผลก าไร 1.28 ลา้นบาท 
โครงการสามารถคืนทุนได้ภายในอายุโครงการ 10 ปี ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 6 เดือน 22 วนั 



75 

โครงการฯ มีอตัราผลตอบแทนภายในอยู่ท่ี 0.9808% และท่ีอตัราคิดลด 3% โครงการฯ มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ -2.34 ลา้นบาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนอยูท่ี่ 0.8905 เท่า 
 

3. การวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค 
จากการวเิคราะห์โครงการทางดา้นเทคนิคพบวา่ ท าเลท่ีตั้งโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวด

มีความเหมาะสม เพราะตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งวตัถุดิบ คือ น ้ าประปาจากโรงงานผลิตน ้ าบางเขน และมี
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่งระหวา่งโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดกบัส านกังานประปาสาขา
ทุกสาขา มีความสะดวกในดา้นสาธารณูปโภคและมีการจดัการน ้าทิ้งไดดี้เน่ืองจากมีคลองระบายน ้ า
อยูด่า้นหลงัโรงงาน นอกจากน้ีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดก็มีวิธีการผลิตท่ีไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

 
ผลการศึกษาทางดา้นเทคนิคพบว่า ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

และสมุทรปราการ มีความเช่ือถือต่อผูผ้ลิตหรือการประปานครหลวง มีความมัน่ใจในคุณภาพน ้ า
และกระบวนการผลิตว่ามีคุณภาพ ดังนั้ น ในการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค โครงการมีความ
เหมาะสมในการลงทุน 
 

4. การวเิคราะห์ทางดา้นการเงิน 
จากการวิเคราะห์โครงการทางดา้นการเงิน พบวา่ ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 3 มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าติดลบ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าน้อยกว่า 1 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเป็นบวก แต่นอ้ยกวา่อตัราคิดลด และมีระยะเวลา
คืนทุน (Payback Period) มากกวา่อายโุครงการ 

 
สรุปไดว้า่ การวิเคราะห์โครงการทางดา้นการเงิน โครงการไม่มีความเหมาะสมในการ

ลงทุนทางดา้นการเงิน 
 
5. การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ภายใตเ้ง่ือนไขอตัราคิดลดร้อยละ 11.55 โครงการมี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นบวก อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่า
มากกว่า 1 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มากกวา่อตัราคิดลด และมีระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period) นอ้ยกวา่อายโุครงการ  
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สรุปไดว้า่ ในการวเิคราะห์โครงการทางดา้นเศรษฐกิจ โครงการมีความเหมาะสมในการ
ลงทุนทางดา้นเศรษฐกิจ 

 
โดยสรุป จากการประเมินผลการด าเนินงานโครงการระยะท่ี 1 และโครงการระยะท่ี 2 

(กรณีฐาน) จะพบว่า หลงัจากท่ีคณะกรรมการโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดอนุมติัให้ปรับราคา
จ าหน่ายต่อขวดข้ึนมาเป็นขวดละ 3.50 บาท ในปีงบประมาณ 2552 โครงการฯ มีผลประกอบการ
เป็นก าไรมาโดยตลอด พิจารณาจากโครงการระยะท่ี 1 ช่วงปีงบประมาณ 2552 – 2556 มีตน้ทุน
จ าหน่ายต่อขวดอยู่ท่ีขวดละ 3.09 บาท คิดเป็นก าไรจากการจ าหน่ายขวดละ 0.41 บาท และจาก
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน 10 ปีท่ีผ่านมา โครงการฯ มีอตัราเติบโตของยอดจ าหน่ายเฉล่ีย 10 ปีถึง  
ร้อยละ 8.42 โครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงมีผลประกอบการท่ีมีแนวโนม้
ดีข้ึนเร่ือยๆ ท าใหก้ระผมประเมินวา่ โครงการระยะท่ี 2 จะสามารถด าเนินงานไดโ้ดยไม่ขาดทุนและ
มีผลก าไรเล็กนอ้ย อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1 ซ่ึงตรงกบั
นโยบายของโครงการท่ีว่า ด าเนินงานโดยไม่มุ่งหวงัก าไรแต่ต้องไม่ขาดทุน สุดท้ายจากการ
วเิคราะห์โครงการดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเทคนิค ดา้นการเงินและดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ โครงการมีความ
เหมาะสมในการลงทุนดา้นเทคนิคและดา้นเศรษฐกิจ แต่ไม่มีความเหมาะสมในการลงทุนทางดา้น
การเงิน ท่ีถึงแมโ้ครงการจะสามารถท าก าไรไดเ้ล็กนอ้ย แต่ผลตอบแทนของโครงการก็ยงันอ้ยกว่า
อตัราดอกเบ้ียใบรับฝากเงินประจ า ระยะเวลาฝาก 1 ปี ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทยเสียอีก แต่เน่ืองจากการประปานครหลวงเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ดงันั้นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการจึงพิจารณาความเหมาะสมทางดา้น
เศรษฐกิจเป็นหลกั ซ่ึงในโครงการน้ีมีความเหมาะสมในการลงทุน 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

1. โครงการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯ ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ เป็นทางเลือกให้ประชาชนไดซ้ื้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดในราคาถูก, 
ให้ผูมี้รายไดน้อ้ยน าไปจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได ้และช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่ กปน. ในเร่ือง
น ้ าประปาด่ืมได ้แต่โครงการฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์ร่ืองการช่วยตรึงราคาค่าน ้ าด่ืมบรรจุ
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ขวดในตลาด จากข้อมูลพบว่า ในปี 2556 มูลค่าตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดในประเทศไทยอยู่ท่ี      
14,178 ลา้นบาท (Euromonitor International, 2014) แต่รายไดจ้ากการจ าหน่ายของโครงการฯ ในปี
เดียวกนัมีเพียง 13.55 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.0956 จะเห็นไดว้่า โครงการฯ 
แทบไม่ส่งผลกระทบต่อการตรึงราคาค่าน ้ าด่ืมบรรจุขวดในตลาด จึงขอเสนอแนะให้โครงการฯ 
เพิ่มยอดจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดให้ไดม้ากกว่าน้ี โดยเสนอให้โครงการฯ ส่งพนกังานขายเขา้ไป
เสนอสัญญารับจ้างผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมายท่ีผูซ้ื้อก าหนดให้กับโรงพยาบาล, 
สถานศึกษา, ภตัตาคาร หรือหน่วยงานภาครัฐบาลท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั กปน.  

 
2. จากการวิเคราะห์ โครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงไม่มีความ

เหมาะสมในการลงทุนทางด้านการเงิน แต่โครงการฯ มีความเหมาะสมในการลงทุนทางด้าน
เศรษฐกิจ ซ่ึงโครงการฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั กปน. 
ดังนั้ นจึงพิจารณาโครงการฯ จากความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ท าให้เห็นควร
ด าเนินงานโครงการฯ ต่อไป และจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการฯ พบว่า การลด
ตน้ทุนจ าหน่ายส่งผลกระทบในทางท่ีดีต่อโครงการฯ มากกวา่การเพิ่มยอดจ าหน่าย จึงขอเสนอแนะ
ให้โครงการฯ ท าการศึกษาถึงแนวทางการลดตน้ทุนของโครงการฯ โดยวิธีการต่างๆ เช่น ค่าขวด 
PET จากซ้ือขวดเปล่ามาท าการผลิต ก็เปล่ียนไปซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตขวดมาท าการผลิตเอง หรือ
รับจา้งผลิตเพียงอยา่งเดียว หน่วยงานท่ีวา่จา้งตอ้งน าขวดเปล่าและฉลากมาเอง, ค่าแรงทางตรง จาก
ท่ีจดัจ้างบุคลากรจากภายนอกเข้ามาท าการผลิต พนักงานของ กปน. เป็นเพียงผูค้วบคุมดูแล ก็
เปล่ียนเป็นให้พนักงานของ กปน. เข้ามาท าเองทุกขั้นตอน ตั้ งหน่วยงานภายในของ กปน. 
รับผดิชอบดูแลโดยตรง เป็นตน้  การลดตน้ทุน ทุก ๆ บาท ท่ีลดลงได ้จะกลบัคืนสู่ก าไรทั้งหมด  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 

1. ส าหรับผูท่ี้จะท าการศึกษาโครงการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวงใน
คร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรท่ีจะท าการศึกษาในเร่ือง “แนวทางลดตน้ทุนค่าขวด PET” ซ่ึงเป็นตน้ทุน
ส่วนใหญ่ของโครงการฯ คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ 50 ของตน้ทุนจ าหน่าย ว่ามีแนวทางไหนท่ีจะลด
ตน้ทุนดงักล่าวให้ต ่าลงไดบ้า้ง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการซ้ือเคร่ืองจกัรมาท าการผลิตขวด PET 
เอง / ซ้ือขวด PET เปล่ามาบรรจุ / รับจา้งผลิตเพียงอยา่งเดียว แนวทางไหนมีความเหมาะสมกบั           
การประปานครหลวง แนวทางไหนท าใหต้น้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด  
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2. อีกหวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีจะท าการศึกษาต่อ คือ “ความเหมาะสมและขนาดของเคร่ืองจกัร” 
ชุดเคร่ืองผลิตน ้าด่ืมและชุดเคร่ืองบรรจุขวดอตัโนมติัแบบโรตาร่ีของโครงการระยะท่ี 2 จะหมดอายุ
การใชง้าน ณ ส้ินปีงบประมาณ 2566 ซ่ึงจากการประเมินโครงการทางดา้นการเงินจะเห็นไดว้า่ จาก
การประมาณผลการด าเนินงานโครงการฯ ระยะท่ี 2 มียอดจ าหน่ายสูงสุดในปีงบประมาณ 2566 
เพียง 6.29 ล้านขวด แต่ก าลงัการผลิตสูงสุดของเคร่ืองจกัรกลับสูงถึง 43.74 ล้านขวดต่อปี 
โครงการฯ ใช้ก าลงัการผลิตเพียงร้อยละ 14.38 ของก าลงัการผลิตเต็มท่ีของเคร่ืองจกัรผลิตน ้ าท่ี
จดัซ้ือมาช่วงไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2556 ผูศึ้กษาควรพิจารณาความคุม้ทุนในกรณีถา้โครงการ
จะขยายก าลงัการผลิตโดยลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ และดูแนวโนม้ยอดจ าหน่ายของโครงการว่า มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนมากแค่ไหน รองรับกบัก าลงัการผลิตใหม่หรือไม่ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดกบัทาง
โครงการฯ หรืออยา่งนอ้ยก็ลดการเสียประโยชน์ของโครงการฯ ใหน้อ้ยท่ีสุด 
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ตารางผนวกที ่ก 1  ตวัแปลค่า (Conversion Factors) ราคาทางการเงินเป็นราคาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

   รายการ Conversion Factor 

ตวัปรับค่ามาตรฐาน 0.920  

ตวัปรับค่าเฉพาะส าหรับ 
 

 
สินคา้ทุน 0.840  

 
การก่อสร้าง 0.880  

 
ไฟฟ้า 1.276  

 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 0.817  

 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 0.818  

 
แรงงาน 0.467  

 
ค่าขนส่ง 0.759  

  ขา้ว 1.482  
ท่ีมา: AHMED, S. (1983) 



 

ตารางผนวกที ่ก 2  การวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของโครงการฯ ระยะท่ี 2 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปีที่ ปีงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ   รายได้จาก ผลประโยชน์ 

ค่าลงทุนก่อสร้าง ต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการ รวม การจ าหน่าย ของโครงการ 

ค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์   ขายและบริหาร   น า้ดื่มบรรจุขวด สุทธิ 

1 2557 21.34  11.65  1.45  34.44  14.81  -19.63  
2 2558                                           -    12.24  1.52  13.76  15.55  1.79  
3 2559                                           -    12.85  1.60  14.45  16.32  1.87  
4 2560                                           -    13.49  1.68  15.17  17.14  1.97  
5 2561                                           -    14.17  1.76  15.93  18.00  2.07  
6 2562                                           -    16.37  2.03  18.40  20.79  2.39  
7 2563                                           -    17.19  2.13  19.32  21.83  2.51  
8 2564                                           -    18.04  2.24  20.28  22.92  2.64  
9 2565                                           -    18.95  2.35  21.30  24.06  2.76  

10 2566                                           -    19.89  2.47  22.36  25.27  2.91  
ผลรวม 21.34  154.84  19.23  195.41  196.69  1.28  

    NPV (อตัราคิดลด 3%)  = -2.34  IRR  = 0.9808% BCR  = 0.8905  เท่า 

84 



 

ตารางผนวกที ่ก 3  การวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจของโครงการฯ ระยะท่ี 2 
 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปีท่ี ปีงบประมาณ 
ค่าใชจ่้ายของโครงการ   รายไดจ้าก ผลประโยชน์ 

ค่าลงทุนก่อสร้าง ตน้ทุนสินคา้ขาย ค่าใชจ่้ายในการ รวม การจ าหน่าย ของโครงการ 
ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   ขายและบริหาร   น ้าด่ืมบรรจุขวด สุทธิ 

1 2557 18.78  10.72  1.45  30.95  14.81  -16.14  
2 2558                                           -    11.26  1.52  12.78  15.55  2.77  
3 2559                                           -    11.82  1.60  13.42  16.32  2.90  
4 2560                                           -    12.41  1.68  14.09  17.14  3.05  
5 2561                                           -    13.04  1.76  14.80  18.00  3.20  
6 2562                                           -    15.06  2.03  17.09  20.79  3.70  
7 2563                                           -    15.81  2.13  17.94  21.83  3.89  
8 2564                                           -    16.60  2.24  18.84  22.92  4.08  
9 2565                                           -    17.43  2.35  19.78  24.06  4.28  

10 2566                                           -    18.30  2.47  20.77  25.27  4.50  
ผลรวม 18.78  142.45  19.23  180.46  196.69  16.23  

    NPV (อตัราคิดลด 11.55%)  = 0.27  IRR  = 11.8574% BCR  = 1.0142  เท่า 
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ตารางผนวกที ่ก 4  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ กรณียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปีท่ี ปีงบประมาณ 
ค่าใชจ่้ายของโครงการ   รายไดจ้าก ผลประโยชน์ 

ค่าลงทุนก่อสร้าง ตน้ทุนสินคา้ขาย ค่าใชจ่้ายในการ รวม การจ าหน่าย ของโครงการ 
ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   ขายและบริหาร   น ้าด่ืมบรรจุขวด สุทธิ 

1 2557 18.78  11.26  1.52  31.56  15.55  -16.01  
2 2558                                           -    11.82  1.60  13.42  16.33  2.91  
3 2559                                           -    12.41  1.68  14.09  17.14  3.05  
4 2560                                           -    13.04  1.76  14.80  18.00  3.20  
5 2561                                           -    13.69  1.85  15.54  18.90  3.36  
6 2562                                           -    15.81  2.13  17.94  21.83  3.89  
7 2563                                           -    16.60  2.24  18.84  22.92  4.08  
8 2564                                           -    17.43  2.35  19.78  24.06  4.28  
9 2565                                           -    18.30  2.47  20.77  25.27  4.50  

10 2566                                           -    19.22  2.59  21.81  26.53  4.72  
ผลรวม 18.78  149.58  20.19  188.55  206.53  17.98  

    NPV (อตัราคิดลด 11.55%)  = 1.22  IRR  = 12.9414% BCR  = 1.0649  เท่า 
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ตารางผนวกที ่ก 5  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ กรณีตน้ทุนลดลงร้อยละ 5 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปีท่ี ปีงบประมาณ 
ค่าใชจ่้ายของโครงการ   รายไดจ้าก ผลประโยชน์ 

ค่าลงทุนก่อสร้าง ตน้ทุนสินคา้ขาย ค่าใชจ่้ายในการ รวม การจ าหน่าย ของโครงการ 
ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   ขายและบริหาร   น ้าด่ืมบรรจุขวด สุทธิ 

1 2557 18.78  10.19  1.45  30.42  14.81  -15.61  
2 2558                                           -    10.70  1.52  12.22  15.55  3.33  
3 2559                                           -    11.23  1.60  12.83  16.32  3.49  
4 2560                                           -    11.79  1.68  13.47  17.14  3.67  
5 2561                                           -    12.38  1.76  14.14  18.00  3.86  
6 2562                                           -    14.30  2.03  16.33  20.79  4.46  
7 2563                                           -    15.02  2.13  17.15  21.83  4.68  
8 2564                                           -    15.77  2.24  18.01  22.92  4.91  
9 2565                                           -    16.56  2.35  18.91  24.06  5.15  

10 2566                                           -    17.39  2.47  19.86  25.27  5.41  
ผลรวม 18.78  135.33  19.23  173.34  196.69  23.35  

    NPV (อตัราคิดลด 11.55%)  = 4.14  IRR  = 16.1247% BCR  = 1.2205  เท่า 
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ตารางผนวกที ่ก 6  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ กรณียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 และตน้ทุนลดลงร้อยละ 5 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปีท่ี ปีงบประมาณ 
ค่าใชจ่้ายของโครงการ   รายไดจ้าก ผลประโยชน์ 

ค่าลงทุนก่อสร้าง ตน้ทุนสินคา้ขาย ค่าใชจ่้ายในการ รวม การจ าหน่าย ของโครงการ 
ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   ขายและบริหาร   น ้าด่ืมบรรจุขวด สุทธิ 

1 2557 18.78  10.70  1.52  31.00  15.55  -15.45  
2 2558                                           -    11.23  1.60  12.83  16.33  3.50  
3 2559                                           -    11.79  1.68  13.47  17.14  3.67  
4 2560                                           -    12.38  1.76  14.14  18.00  3.86  
5 2561                                           -    13.00  1.85  14.85  18.90  4.05  
6 2562                                           -    15.02  2.13  17.15  21.83  4.68  
7 2563                                           -    15.77  2.24  18.01  22.92  4.91  
8 2564                                           -    16.56  2.35  18.91  24.06  5.15  
9 2565                                           -    17.39  2.47  19.86  25.27  5.41  

10 2566                                           -    18.26  2.59  20.85  26.53  5.68  
ผลรวม 18.78  142.10  20.19  181.07  206.53  25.46  

    NPV (อตัราคิดลด 11.55%)  = 5.29  IRR  = 17.3223% BCR  = 1.2815  เท่า  
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 

ช่ือ - นามสกุล 

 

นายมงคล  แจ่มศิริยานนท ์

วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ 

 

วนัท่ี 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2529 

สถานทีเ่กดิ 

 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา 

 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการลงทุน) 

  

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน 

 

นกัวชิาการการเงินการคลงั ระดบั 3 

สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

 

การประปานครหลวง 

 


